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 توضيح
ىذا اٞنؤلف أصلو: ُنث مقدـ للحصوؿ على درجة الدكتوراه ُب الفقو 

يزيا، ككاف اٞنشرؼ على لامعة اٞندينة ُب دكلة مامن كلية العلـو اإلسالمية َن
ستاذ بكلية لدكتور: عبدالناصر خضر ميالد، األستاذ اٞنشارؾ االبحث: األ

ـ(  َُِٕىػ /  ُّْٖالعلـو اإلسالمية باٛنامعة، كقد ٕنت اٞنناقشة ُب عاـ: )
كحصلت من خاللو على درجة الدكتوراه ُب الفقو بتقدير ٣نتاز مع مرتبة 

 ، كهلل اٜنمد كاٞننة.الشرؼ األكىل كالتوصية بالطباعة
البحث من جديد  لطباعة أعدت ترتيبإعداده لكخالؿ مرحلة 

كقد  ،البحثىذا ال تدخل ُب صلب  كحذفت منو بعض الفقرات اليت أرل أهنا
 ٍب اٞنطالب. ثرتبتو على الفصوؿ ٍب اٞنباح

 أسأؿ اهلل تعاىل أف ينفعين كمن يقرأ ّنا فيو.
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 المقدمة
كمن  ،أنفسنا ينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركرإف اٜنمد هلل ٥نمده كنستع

لو، كأشهد  سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، كمن يضلل فال ىادم
صلى اهلل عبديه كرسوليو  اأف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ١نمدن 

للَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٕنىيوتينَّ ًإالَّ )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا ا اكثًنن ا  عليو كسلم تسليمن 
كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى(

ةو  ،(ُ) )يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى
م تىسىاءىليوفى بًًو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كىًثًننا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الَّذً 

ـى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا( ا كىاأٍلىٍرحى
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن ، )(ِ)

ا ٍد ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقى ،  سىًديدن
ا  وفقد خلق اهلل تعاىل اٝنلق لعبادتو كما ُب قول ، كبعد:(ّ)(فىازى فػىٍوزنا عىًظيمن

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً كىمىا خىلىٍقتي ) :تعاىل خذ ؤ كالعبادة أمر توقيفي ي ،(ْ)(اٛنًٍنَّ كىاإٍلً
علم  عن، فيجب أف تكوف االجتهاد فيوألحد ٩نوز  الك الشرعي من النص 

ًبيًلي أىٍدعيو ) :تعاىلسبحانو ك اهلل كما قاؿ   جل كعال دراية بأكامر اهللك  قيٍل ىىًذًه سى
 ،(ٓ)(ًإىلى اللًَّو عىلىى بىًصًنىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىيًن كىسيٍبحىافى اللًَّو كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى 

النيب  كلذا مدح ؛(ٔ)تعاىل السعدم ر٘نو اهلل الشيخ ذكرىنا العلم كما  كالبصًنة

                                                           

 .َُِ( سورة آؿ عمراف، آية رقم: (ُ
 .ُ( سورة النساء، آية رقم: (ِ
 .ُٕ – َٕ( سورة األحزاب، آية رقم: (ّ
 .ٔٓ( سورة الذاريات، آية رقم: (ْ

 .َُٖ( سورة يوسف، آية رقم: (ٓ
  .َْٔ/ُ :َل الر٘نن ُب تفسًن كالـ اٞننافتيسًن الكر ( (ٔ
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 رضي اهللفيما ركاه أبو الدرداء  طلب العلم كطالبو فقاؿصلى اهلل عليو كسلم 
ًإىلى اٛنٍىنًَّة، كىًإفَّ  اسىلىكى اهللي بًًو طىرًيقن  ايىٍطليبي ًفيًو ًعٍلمن  امىٍن سىلىكى طىرًيقن ) :عنو

تػىهىا ًرض ًئكىةى لىتىضىعي أىٍجًنحى تػىٍغًفري لًٍلعىاملًً مىٍن ُب ًلطىاًلًب اٍلًعٍلًم، كىًإنَّوي لىيىسٍ  ان اٍلمىالى
اًء، كىفىٍضلي اٍلعىاملًً عىلىى اٍلعىاًبًد كىفىٍضًل  السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، حىَّتَّ اٍٜنًيتىافي ُب اٍلمى

كىالى  ااٍلقىمىًر عىلىى سىائًًر اٍلكىوىاًكًب، ًإفَّ اٍلعيلىمىاءى ىيٍم كىرىثىةي اأٍلىٍنًبيىاًء، ملٍى يػيوىرّْثيوا ًدينىارن 
 .(ُ)ذى ًبًو، أىخىذى ًُنىظٍّ كىاًفر(، كىًإ٧نَّىا كىرًثيوا اٍلًعٍلمى، فىمىٍن أىخى اًدٍر٨نىن 

  ،الفقو بالدين ُبٓنصل اٝنًنية اٞنطلقة  كسلم عليوالنيب صلى اهلل  جعلبل 
صلى اهلل   النيب أفعنو تعاىل معاكية بن أيب سفياف رضي اهلل  حديثُب كما 

يػٍرن  مىٍن ييرًدٍ ) قاؿ: عليو كسلم كذلك أف سلوؾ  ؛(ِ)(يػيفىقٍّْهوي ُب الدّْينً  االلَّوي بًًو خى
على بل مردكد  ،يحصحفهو غًن سديد إذا مل يكن بعلم تعاىل الطريق إىل اهلل 

مىٍن عىًملى ) :امعنهتعاىل رضي اهلل الذم ركتو عائشة  ديثاٜنكما ُب صاحبو  
 .(ّ)(لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمرينىا فػىهيوى رىدّّ  عىمىالن 

لشرعي ُب العلم اأف يسر يل االشتغاؿ ب تعاىلمن توفيق اهلل كلذا فأنا أعد 
حيث درست اٞنرحلتٌن اٞنتوسطة -اٞنتوسط اٞنرحلة من  ان بدء ،مراحل الدراسة

 التابع ٛنامعة اإلماـ ١نمد بن سعود اإلسالمية العلميكالثانوية ُب اٞنعهد 
 ىا، أسأؿ اهللاليت يلزمين شكر ىل تعامن نعم اهلل كىذا  ،حَّت الدكتوراه -بالرياض

   ذلك كيعينين على القياـ ُنقها.أف يلهمين تعاىل

                                                           

، رقم: َُٕٗ/ِ :صحيح اٛنامع) األلباٍل وصححك  ،ُُِٕٓ :، رقمْٓ/ّٔ :مسند أ٘ند( (ُ
ِٕٔٗ). 

 .ِّْٔ :رقم، ْٗ/ّ :كصحيح مسلم ،ُٕ :رقم ،ّٗ/ُ صحيح البخارم:( (ِ
 .َْٗٓ :، رقمُِّ/ٓ صحيح مسلم:( (ّ
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 التمهيد
 أواًل: مجال البحث:

 التعليل احملض للمسألة اليت اختارىا الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل. .ُ
 كيفية االستنباط من األدلة الشرعية )اآليات كاألحاديث(. .ِ
 ليل فليست ٠ناؿ البحث.أما النصوص اليت يستدؿ ّٔا ٠نردة بال تع .ّ

 ثانياً: منهج الباحث:
( التحليلي االستقرائيطريقة )بّنشيئة اهلل البحث ىذا سيكوف منهجي ُب ك 

  كذلك من خالؿ:
 فيها. اٝنالفية اليت لو رأماٞنسائل بعض استعراض  .ُ
 مناقشة تعليلو ألقوالو من خالؿ طرؽ الفقهاء ُب التعليل. .ِ
 إحصائي ُب الباب األكؿ.ا بشكل يعلل ّٔاستعراض عاـ لألمور اليت  .ّ
الثالثة  اكخصوصن  ،مقارنة تعليالتو بتعليالت احملققٌن الكبار ُب اٞنذىب .ْ

، كىؤالء ر٘نهم اهلل تعاىل ٗنيعنا السعدم، ك بن القيماك  ،ابن تيمية:  الكبار
  .بل ىم شيوخو حقيقة ،صمة كاضحة ُب منهجوٟنم بىم الذين 
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 :األولالفصل 
 ،فقيًها رحمو اهلل تعالىلعثيمين الشيخ محمد ا

 مباحث: كٓنتو ثالثة
 .الشيخ فقيهنااٞنبحث األكؿ: 

 اٞنبحث الثاٍل: ٚنات البحث الفقهي لدل الشيخ.
  اٞنبحث الثالث: ميز فقو الشيخ.
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 يخ فقيًهاالش ث األول:المبح
إال ببذؿ اٛنهد كاستفراغ الوسع ُب تكتسب  للعلم الشرعي درجة رفيعة، ال

، إذا كاف ى منو ىو الوصوؿ لتقول اهللٜنفظ كالقراءة، كاٟندؼ األٚنالفهم كا
)ًإ٧نَّىا ٫نىٍشىى اللَّوى ًمٍن  :تعاىلاهلل سبحانو ك من العلـو الفاضلة أك اٞنباحة، كما قاؿ 

) ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه غىفيوره
فمنهم  ،العلماء ليسوا على درجة كاحدةك  .(ُ)

مة ُب النوازؿ م ٓنتاجو األالفقيو الذك  ،ذم حفظ على األمة دينهااٜنافظ ال
ريخ، كتابعتهم العامة، ىؤالء ىم األئمة الذين خلدىم التاكاٞنستجدات، ك 

 كسرت الركباف ّنذاىبهم كأقواٟنم.
أحواؿ الناس مع العلم الشرعي  صلى اهلل عليو كسلمكقد بٌن رسوؿ اهلل 

مىثىلي مىا بػىعىثىيًن ) :سى األشعرم رضي اهلل عنون أيب مو ُب اٜنديث اٞنركم ع فقاؿ
ًثًًن أىصىابى أىٍرضن  ثىًل اٍلغىٍيًث اٍلكى ، فىكىافى ًمنػٍهىا نىًقيَّةه ااهللي بًًو ًمنى اٍٟنيدىل كىاٍلًعٍلًم كىمى

ى كىاٍلعيٍشبى اٍلكىًثًنى، كىكىانىٍت ًمنػٍهىا أىجىاًدبي أىٍمسى  كىًت قىًبلىًت اٍلمىاءى فىأىنٍػبىتىًت اٍلكىألى
، فىشىرًبيوا كىسىقىٍوا كىزىرىعيوا، كىأىصىابىٍت ًمنػٍهىا طىائًفىةن أيٍخرىل ًإ٧نَّىا  اٍلمىاءى فػىنػىفىعى اهللي ًّٔىا النَّاسى

ن ًىيى ًقيعىافه الى ٕنيٍ  ، فىذىًلكى مىثىلي مىٍن فىًقوى ُب ًديًن اهلًل كىنػىفىعىوي ًسكي مىاءن كىالى تػيٍنًبتي كىألى
كىملٍى يػىٍقبىٍل ىيدىل اهلًل  ابًًو، فػىعىًلمى كىعىلَّمى، كىمىثىلي مىٍن ملٍى يػىٍرفىٍع ًبذىًلكى رىٍأسن مىا بػىعىثىيًن اهللي 

 .(ِ)متفق عليو (الًَّذم أيٍرًسٍلتي ًبوً 
يكوف كل ليس بالضركرة أف  ونيعين ذلك أعلى العلم، ك  فالفقو معىنن زائد

... ) حوؿ ذلك: اىلر٘نو اهلل تعالعثيمٌن  ، يقوؿ الشيخ:عامل شرعي فقيهنا
، العامل الفقيو ىو الذم يقدر األمور  كالعامل ليس ىو اٞنتبحر ُب حفظ العلـو

                                                           

 .ِٖ ( سورة فاطر، من اآلية رقم:(ُ
 .َّٗٔرقم:  ،ّٔ/ٕ :، كصحيح مسلمٕٗرقم:  ،ّٖ/ُ صحيح البخارم:( (ِ
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كيف بكم " :رضي اهلل عنو ك٫نطط للفتول قبل أف يفيت، كٟنذا قاؿ ابن مسعود
كثر القراء معناه: علم كثًن لكن بدكف   ،(ُ)"إذا كثر قراؤكم كقل فقهاؤكم

عن الفقيو حيث  ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم اـ اإلمكىذا يوافق كالـ ، (ِ)(فقو
كإ٧نا خاصية الفقيو إذا حدثت بو حادثة أف يتفطن الندراجها ٓنت ) يقوؿ:

 .(ّ)(اٜنكم العاـ الذم يعلمو ىو كغًنه
كاليزاؿ العلماء يقدموف الفقيو ُب بعض األمور خاصة الشرعية، مثاؿ ذلك 

إذا اجتمعى أقرأي ) :و اهلل تعاىلر٘نيقوؿ الشيخ: العثيمٌن  ،اإلمامة ُب الصالة
ـى القارئي   .(ْ)(الفقيوي، على األقرأ غًن األفقو كقارئه فىًقيوه، قيدّْ

خر عندما تكلم عن حجية قوؿ ُب موضع آر٘نو اهلل تعاىل كقاؿ 
فالفقيو قولو أقرب إىل   ؛كيفرؽ بٌن الصحايب الفقيو من غًن الفقيو) الصحايب:

 .(ٓ)(كونو حجة من غًن الفقيو
، كالقبوؿ ناؿ شهرة كاسعة كحصل لو قبوؿ ر٘نو اهللالعثيمٌن  الشيخك 
ُب طالب العلم مرتبطة بتميزه  ، كىي غالبنارة لطالب العلم منة من اهللكالشه

كتفرده ُب فن أك فنوف معينة، كالقلة من العلماء من نبغ ُب فنوف كثًنة، كالشيخ 
ما من الفقو كالتفسًن كأدكاهتكانت شهرتو كنبوغو ُب علمي  ر٘نو اهللالعثيمٌن 

، حَّت ذاع صيتو فيها أكثر من غًنىا من العلـو الشرعية، اللغة كأصوؿ الفقو

                                                           

 .ْٖ :( كتاب العزلة(ُ
 .ُِّ/ْ :سلسلة اللقاء الشهرم ((ِ
 .َُِ/ِ ف:إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطا( (ّ
 .َِٔ/ْ :الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( (ْ
 .ِٕٔ/ْ :الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( (ٓ
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إىل دقة اٞنالحظة كقوة االستنباط، كالعناية  العلماف ٪نتاج من يربز فيهما كىذاف
، فليس اٜنفظ سبيلهما األصيل لفات من التقاسيم كالفركؽباٞنتشأّات كاٞنخت

تعاىل رضي اهلل بن مسعود كلذا كرد ُب حديث ا ؛علم اٜنديثكوف ُب يكما 
ٍيئن ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمأف رسوؿ اهلل  عنو عى ًمنَّا شى فػىبػىلَّغىوي   انىضَّرى اللَّوي اٍمرىأن ٚنًى

عى، فػىريبَّ ميبػىلّْغو أىٍكعىى ًمٍن سىاًمعو  رضي  كُب حديث أنس بن مالك ،(ُ)(كىمىا ٚنًى
عى  انىضَّرى اهللي عىٍبدن ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل ، أف اهلل تعاىل عنو ٚنًى

اًمًل اٍلًفٍقًو ًإىلى  اًمًل اٍلًفٍقًو ًفيًو غىيػٍري فىًقيوو، كىريبَّ حى ًذًه فىحىمىلىهىا، فػىريبَّ حى مىقىالىيًت ىى
مدح  صلى اهلل عليو كسلم وكالشاىد من اٜنديثٌن: أن، (ِ)(مىٍن ىيوى أىفػٍقىوي ًمٍنوي 

على اٜنفظ كىو الفقو أك  وحي ّنجرد اٜنفظ، كلكن ىناؾ أمر زائدافظ للاٜن
توجد، فليست ىي من صفات اللزـك  الفهم، كىذه قد توجد ُب اٜنافظ كقد ال

فيو، فكانت ألصق صفة باحملدث ىي اٜنفظ، كألصق صفة بالفقيو ىي الفهم 
ف الفقهاء مل للحديث، بل إ كثًن من الفقهاء مل يكونوا حفاظناكاالستنباط، ك 

ُب الفقيو آّتهد كىو ١ندكد ١نصور  عوا على اشرتاط حفظ القرآف كامالن ٩نتم
صلى اهلل عليو فكيف باٜنديث، بل إف بعض الفقهاء كاف ُب حديث الرسوؿ 

 لتساىلو كعدـ تثبتو. ؛يقاؿ عنو: حاطب ليل كسلم
، كز تعاىل  ر٘نو اهللالعثيمٌن  األمور اليت زادت الشيخ كمن ادت ما قبوالن

أحواٟنم، حاجاهتم ك ، أنو كاف يعيش بٌن الناس يتلمس لديو من علم تألقنا
ك٫نالطهم ُب معاملتهم كمناسبتهم، كما كاف ٪نس ّنعاناهتم كيعيش أفراحهم، 

                                                           

 ، كقاؿ: حديث حسن صحيح.ِٕٓٔرقم:  ،ُّّ/ْ  لرتمذم:سنن ا( (ُ
رقم:  ،ُُْٓ/ِ :صحيح اٛنامع) كصححو األلباٍل ،َُّّٓرقم:  ،َٔ/ُِ مسند أ٘ند:( (ِ

ُُُُٕ). 
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ّنا يعرؼ: بعلم الواقع، كىو العلم أك آّاؿ الذم يفتقده العامل  لديو اطالعك 
طتهم، كال ُب معاشرة الناس ك٢نالالذم يعتزؿ ُب صومعتو كيلـز بيتو كيتحفظ 

كلذا ْند من يسلك مثل ىذه اٞنسلك من  ؛مورىميطلع على ما يستجد من أ
 العلماء ُب علمو ٗنود كُب حجتو قصور كضمور.

البد أف يكوف الفقيو بدين اهلل عنده شيء من فقو ) :يقوؿ الشيخ ر٘نو اهلل
عة على مقتضى ما أحواؿ الناس ككاقعهم حَّت ٬نكن أف يطبق األحكاـ الشري

كٟنذا ذكر العلماء ُب باب القضاء: أف من صفات  ؛فهم من أحواؿ الناس
 .(ُ)(بأحواؿ الناس كمصطلحاهتم ُب كالمهم كأفعاٟنم االقاضي أف يكوف عارفن 

و، عندما كىذا مثاؿ عجيب من دقة استنباطو كجودة تعليلو كمتانة فقه
: صلى اهلل عليو كسلم أىنىو، عنورضي اهلل تعاىل  علق على حديث أيب ىريرة  قىاؿى

ًبيًل اللًَّو أىٍك اٍلقىاًئًم اللٍَّيلى ) اٍلميجىاًىًد ُب سى السَّاًعي عىلىى اأٍلىٍرمىلىًة كىاٍلًمٍسًكًٌن كى
...كمن ىذا قياـ ) ُب شرحو: العثيمٌن ر٘نو اهلل قاؿ ،(ِ)(الصَّاًئًم النػَّهىارى 

فإف  ؛لة الذين ال يكتسبوفعلى العائ ،اإلنساف على عائلتو كسعيو عليهم
ا ٟنذا كنتهم ساع على أرملة كمساكٌن فيكوف مستحقن ؤ الساعي عليهم كالقائم ّن

أك كالقائم الذم ال يفرت ككالصائم تعاىل كيكوف كآّاىد ُب سبيل اهلل  ،الوعد
ا كُب ىذا دليل على جهل أكلئك القـو الذين يذىبوف ٬نينن  ،الذم ال يفطر

لهم ُب بيوهتم مع النساء كال يكوف ٟنم عائل فيضيعوف  كيدعوف عوائكمشاالن 
كْندىم  ،ألهنم ٪نتاجوف إىل اإلنفاؽ ك٪نتاجوف إىل الرعاية كإىل غًن ذلك

ا بدكف أف يكوف ىناؾ ضركرة يذىبوف يتجولوف ُب القرل كرّنا ُب اٞندف أيضن 
                                                           

 .ِٕٗ/ِٔ :٠نموع فتاكل ابن عثيمٌن( (ُ
 .ٕٗٓٔ، رقم: ُِِ/ٖ :، كصحيح مسلمّّٓٓرقم: ، ّٖٓ/ُّ صحيح البخارم:( (ِ
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كلكن شيء ُب نفوسهم يظنوف أف ىذا أفضل من البقاء ُب أىليهم بتأديبهم 
فإف بقاءىم ُب أىلهم كتوجيو أكالدىم من ذكور  ؛كىذا ظن خطأ ،بيتهمكتر 

كإناث كزكجاهتم كمن يتعلق ّٔم أفضل من كوهنم ٫نرجوف يزعموف أهنم يرشدكف 
 ؛الناس كىم يرتكوف عوائلهم الذين ىم أحق من غًنىم بنصيحتهم كإرشادىم

فبدأ بعشًنتو األقربٌن قبل كل  (ُ)(عىًشًنىتىكى اأٍلىقػٍرىًبٌنى كىأىٍنًذٍر ) :كٟنذا قاؿ اهلل تعاىل
ا أك يومٌن أك ما أشبو ذلك كىو أما الذم يذىب إىل الدعوة إىل اهلل يومن  ،أحد

لكن كالمنا ُب قـو  ،عائد إىل أىلو عن قرب فهذا ال يضره كىو على خًن
يذىبوف أربعة أشهر أك ٙنسة أشهر أك سنة عن عوائلهم يرتكوهنم لألىواء 

عز فهؤالء ال شك أف ىذا من قصور فقههم ُب دين اهلل  ،كالرياح تعصف ّٔم
يػٍرن ) :صلى اهلل عليو كسلمكقد قاؿ النيب  ،كجل يػيفىقٍّْهوي ُب  امىٍن ييرًٍد اللَّوي بًًو خى
ينً  فالفقيو ُب الدين ىو الذم يعرؼ األمور ك٪نسب ٟنا كيعرؼ كيف ، (ِ)(الدّْ

 .(ّ)(تؤتى البيوت من أبوأّا حَّت يقـو ّنا ٩نب عليو
، من الذين نبغوا ُب الفقو حَّت شدت ٟنم ر٘نو اهلل تعاىل كالشيخ العثيمٌن

لعل ك ، لم اٜنديث فشهرتو كانت ُب الفقوالرحاؿ فيو، كإف كاف مل يشتهر بع
 شهرتو ُب الفقو زادت لسببٌن:

 .ر٘نو اهلل تعاىلاألكؿ: دراستو على فقيو ٤ند الشيخ عبدالر٘نن السعدم 
، ُب زمن كاف يسود فيو التزاـ اٞنذاىب، الشرعي الدليلتضى قّن: التزامو الثاٍل

 ُنجة القضاء على النزاع كاٝنالؼ.
                                                           

 .ُِْاآلية:  ( سورة الشعراء، رقم(ُ
 .ِّْٔ، رقم: ْٗ/ّ :، كصحيح مسلمُٕ، رقم: ّٗ/ُ صحيح البخارم:( (ِ
 .ََُ/ّ :شرح رياض الصاٜنٌن( (ّ
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  بالفقيو، منهم: يصفونولكثًن كلذا ْند ا
العالمة الفقيو األصويل، الذم ) :عنو حيث يقوؿ : ١نمود الشربيينالدكتور

قو ُنقٍّ ُب تدريسو للف علـو الشرع بكاملها، فكاف بارعنا أجاد تدريس
 .(ُ)(كأصولو

 .(ِ)(فقيو األمة) بايل قاؿ عنو:كحيد  كالشيخ:
الدكتور: سليماف الضحياف: بأنو من القالئل الذين ٗنعوا بٌن ككصفو 

مدرسيت: اٜنديث كالفقو، فهو فقيو أصويل يعتين بالقواعد، كيهتم بالنص 
 .(ّ)الشرعي

اهلل  ر٘نوعن الشيخ العثيمٌن خر لدكتور: الضحياف ُب موضع آا كيقوؿ
العثيمٌن ر٘نو كإذا كاف لكل علم لغة خاصة يعرؼ ّٔا، فإف لغة الشيخ ) :تعاىل
 ُب فتاكيو كدركسو لغة فقهية تتميز بأربعة أمور ىي:اهلل 
التحديد الدقيق للمصطلحات ُندكد جامعة مانعة، كحد االحتياط،  .ُ

 كاالجزاء..
 العناية بالفركؽ الفقهية. .ِ
 لكلية.كثرة استعماؿ القواعد الفقهية ا .ّ
 .(ْ)(كثرة إيراد القواعد األصولية، كالتنبيو على بعض اٞنسائل األصولية .ْ

                                                           

 .ُْٗ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ُ
 .َِْ: الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ
 .َٔ :ابن عثيمٌن اإلماـ الزاىد( (ّ
 .ٔٔ :ابن عثيمٌن اإلماـ الزاىد( (ْ
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، ر٘نو اهلل تعاىل الفقهية لدل الشيخ ةكمن األمور اليت تبٌن دقة اٞنلك
ر٘نو اهلل بيت زائد عن يكاف لدل كالدم ) قالت:و فركتو ابنة أحد اٞنقربٌن منما

الشيخ ىل يفعل أـ يتصدؽ بو حاجتو، كرغب ُب إيقافو بعد موتو، كاستشار 
أـ  فهل تضع السراج أمامك و؟ فقاؿ لو الشيخ: إذا كنت ماشيناُب حيات

 .(ُ)(تصٌدؽ بو اآلفخلفك؟ فقاؿ: بل أمامي، فقاؿ: 

                                                           

 .ُِ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ُ
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 .سمات البحث الفقهي لدى الشيخ الثاني: المبحث
صفات معينة ٤نعلها مقياسنا  اعندما نتحدث عن أشخاص نستحضر دائمن 

نا عليهم أك تصنيفنا ٟنم، كإذا كانت ىذه الشخصية ذات ٜنكم كمعيارنا
اعتبارات علمية عالية فستكوف تلك اٞنعايًن أعلى درجة كأكثر دقة، كلقد  

كبعد نظره  ٚنات كثًنة تبٌن علو قامتو ر٘نو اهلل تعاىلكانت لشيخنا اٞنرتجم لو 
 كمتانة مسلكو ُب البحث العلمي كمن أ٨نها:

أثر ُب مسلك  صب اٞنذىيب أك اٞنسلكي، كالذمكنبذ التعالتجرد للدليل  .ُ
على  يعظم الدليل كيقدمو ك٩نعلو حاكمنافهو  ؛الباحثٌنالفقو لدل بعض 

ما عرض لو من حوادث كمستجدات، كمن ذلك قولو ٞنا سئل عن سبب 
فاٛنواب على ذلك: أف اٜنكمة ) رفع اليدين عند التكبًن للصالة قاؿ:

، كىو الذم يسلم بو اهلل عليو كسلم صلىُب ذلك االقتداء برسوؿ اهلل 
اهلل  رضيعائشة ناؾ، كٟنذا ٞنا سئلت اٞنرء من أف يتجوؿ عقلو ىنا كى

، كال تقضي الصالة؟: ما باؿ اٜناعنهما قالت: كىافى  ،ئض تقضي الصـو
، فػىنػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصٍَّوـً كىالى  ا كإ٧ن، (ُ)الصَّالىًة.نػيٍؤمىري ًبقىضىاًء  ييًصيبػينىا ذىًلكى

كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو ) ألف النص غاية كل مؤمن؛ قاؿ تعاىل: عللت بالنص؛
كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى ٟنىيمي اٍٝنًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىٍن 

الن ميًبيننا إذا قيل لو: ىذا فاٞنؤمن  ؛(ِ) (يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىالى
 .(ّ)(حكم اهلل كرسولو، كظيفتو أف يقوؿ: ٚنعنا كأطعنا

                                                           

 .ٖٕٗ: رقم ،ُِٖ/ُ: مسلم صحيح( (ُ
 .ّٔ( سورة األحزاب، آية رقم: (ِ
 .ِٖ/ّ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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بالدليل كأكلوية ُب يقرر منهج االلتزاـ  ر٘نو اهللككذلك فالشيخ العثيمٌن 
بعض كٓنرير نتهى من تقرير ما افعند ؛كالتأصيل اٞننهجيالبحث العلمي 

العمرة، كّٔذا انتهى الكالـ على صفة اٜنج ك ) اٞنسائل الفقهية قاؿ:
كاعلم أف كل ما ذكرناه فإنو مبين على ما نعلمو من األدلة، كمع ىذا لو 

 .(ُ)ا اطلع على دليل ٫نالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل(أف إنسانن 
احرتاـ العلماء كاحملققٌن اٞنتقدمٌن منهم كاٞنتأخرين، كىو أحد أىم كسائل  .ِ

ق ال يرتبط بالرجاؿ بل فإف اٜن ؛أينما كاف البحث عن اٜنق كالدكراف معو
ّٔذا اٛنانب حرصو على شرح  ر٘نو اهللباٜنجة كالربىاف، ك٣نا ٕنيز بو 

كشهرة  عضها ٞنشايخ أقل عمرنابعض الكتب اٞنعاصرة اٞنميزة كاف ب
، كمن ىذه الكتب كيعدكف عند الكثًن أقل منو علمنا كمكانة علمية منو،

للشيخ بكر  "لعلمحلية طالب ا"اليت شرحها لكتاب معاصرين، كتاب 
ليت يقررىا عن عالقتو بابن كمن اٞنسائل ا .ر٘نو اهلل بن عبداهلل أبو زيد

ُب التحقيق كالتأصيل، عندما ُنث  تو، مع أنو ١نسوب على مدرستيمية
كعلى ) إحدل اٞنسائل الفقهية كرجح خالؼ رأم ابن تيمية فيها قاؿ:

ر٘نو اهلل سالـ ىذا فيكوف ىذا من اٞنواضع اليت ٫نالف فيها شيخ اإل
مع أف غالب اختياراتو أقرب إىل الصواب من غًنه، كل ما اختاره  ،تعاىل

كجدتو أقرب إىل الصواب من غًنه، لكنو ليس  إذا تأملتو كتدبرتو
، لدينا ٥نو عشر مسائل أك أكثر نرل أف الصواب خالؼ كالمو  ّنعصـو

 .(ِ)(ألنو كغًنه ٫نطئ كيصيب ؛ر٘نو اهلل تعاىل
                                                           

 .ّْٕ/ٕ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ّٗٔ/ٖ :متع على زاد اٞنستقنع( الشرح اٞن(ِ
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أىم ما  ُب اٞنسائل، كىذا بإذف اهللصدار اٜنكم كالتثبت التحرم ُب إ .ّ
٩ننبو كثرة اٝنطأ، كحدكث اٝنلل ُب اٞننهج، كلنقف مع ىذا اٞنثاؿ اٛنليل 

، كالذم يعطينا دالالت كإشارات كبًنة حوؿ ر٘نو اهلل تعاىلللشيخ 
ُب أحد ٠نالسنا مع ) منهجو الرصٌن ُب ىذا األمر، يقوؿ أحد طالبو:

 كىو عدـ لن أنساه ما حييت، أال تعٌلمت شيئناتعاىل هلل الشيخ ر٘نو ا
عن علم، فقد استفتاه أحد الطالب عن شخصو  الٌتسرع ُب الفتيا إالَّ 

أحدث ُب الطواؼ، فإف توضأ كأعاد الطواؼ فسيفوتو موعد عودتو 
بالطائرة، فهل ٩نتهد كيفتيو أـ ماذا يفعل؟ ال سٌيما كأنو يريد إجابة 

ُب إجابتو كصار ُب تفكًنو طويل كعميق،  ر٘نو اهلليخ فتمٌهل الشعاجلة، 
بأف اإلنساف غًن مضطر للفتيا، حٌَّت كلو أّبٌ تعاىل ٍب أخربه ر٘نو اهلل 

ألف اٞنسؤكؿ مسؤكؿ عما  ؛عن علم يو السائل كبٌن حاجتو للفتول إالَّ عل
عن علم كتيٌقن، فكاف  إالَّ  ة، فال يفيت كال ينقل الفتوليفيت بو يـو القيام

 (.ِ) ((ُ)أف قاؿ كلمتٌن: انج بنفسك ر٘نو اهلل تعاىلمن إجابتو 
كتظهر كاضحة عند  اٞنصداقية ُب اٜنكم، كالتأٍل ُب إصدار القرار، .ْ

ُب كل شيء، كىذه السمة قطعيان ا يصدر حكمن ال و تجدالباحث إذا ك 
تعطي اٞنتلقي كالطالب ثقة أكرب ُب شيخو كمن يستفتيو، كالشيخ 

ىذه السمة، منها فيها  ىتجلتلو أمثلة كثًنة   تعاىلر٘نو اهللالعثيمٌن 
 ؛قضٌية األكامر كالنواىي مل أصل إىل ضوابط ١نددة ُب ىذه اٞنسألة) قولو:

، كإىل سػاعيت ىذه ما كجدت ألننا لوقلنا بوجوب كل أمرو لكلفنا الناس
                                                           

 من العلماء. إىل خطر الفتيا بغًن علم حَّت لوكاف اٞنستفيت ر٘نو اهللإشارة من الشيخ العثيمٌن ( (ُ
 .َّ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ِ
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 ألنو ٫نػرج من الوجوب ؛تنضبط بو ٗنيع األكامر كٗنيع النواىي ضابطنا
 .(ُ)(األكامر باالتفاؽ، كأما ما خالف اإلٗناع فاألمر فيو كاضح كثًن من

 حرصو على ىذا اإلنصاؼ كالعدؿ مع اٞنوافق كاٞنخالف، لو ٧ناذج تبٌن .ٓ
للجمع  عندما تكلم عن ترؾ كثًن من الشيعة األمر، منها مثالن 

 :ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ ، فقاؿ (ِ)كاٛنماعات يقولوف: حَّت ٫نرج اٞنهدم
أف نصلي ٗناعةن كال ٗنعة إال إذا جاء ىذا  وف ال ٬نكن أبدنا... يقول)

اإلماـ اٞننتظر، لكن ُب ظين أنو بعد أف جاء زعيمهم الذم أسس كالية 
الفقيو غًنَّ ىذا الرأم كقاؿ: ال ٬نكن ىذا اإلماـ اٞننتظر أين اإلماـ 

يصلوا اٞننتظر؟ ال نصلي ٗنعة كال ٗناعة إىل أف يأٌب، كصار يأمرىم أف 
، كىذا طيب، ٓنوُّؿ إىل حق كاهلل اٛنماعات كاٛنمعات أيضنا مع

امن الصور اليعد  ا اٞنثاؿكىذ، (ّ)(اٞنستعاف ، أف علماءعند ال رفيعة جدن
 تستحسن اٜنسن ٣نن ٔنتلف معو.

                                                           

 .ِِٓ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ُ
هدم اٞننتظر ١نمد بن اٜنسن العسكرم، كىي خرافة كبًنة أصَّل ّٔا الشيعة ( يقصدكف باٞن(ِ

مذىبهم، كمكنوا للعلماء كالفقهاء منهم أف يعتلوا رقاب الناس، كيستحلوا أمواٟنم، فقد زعموا 
ا بسامراء، أف ١نمد بن اٜنسن العسكرم كىو اإلماـ الثاٍل عشر حسب زعمهم قد دخل سردابن 

، كىو مع ذلك حي يرزؽ كسًنجع يومن ي ٢نتفين كىو ابن ٙنس سنٌن كبق ا ما بعد أف ا إىل اليـو
، كالفائدة اليت حصل عليها الذين يتزعموف اٞنذىب ا كعدالن ا ليمألىا نورن ا كظلمن ٕنأل األرض جورن 

الشيعي أهنم باسم اإلماـ اٞننتظر ٪نكموف الناس كيتولوف أمورىم من غًن أف يستطيع أحد 
 (.ٗ :اٝنميين من الشيعة كالتشيع االعرتاض عليهم. )موقف

 .ِٖٔ :( شرح العقيدة السفارينية(ّ
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اٞننهج ىو منهج ، كىذا إذا كجد الرجوع للحق كاالعرتاؼ باٝنطأاٞنبادرة ُب  .ٔ
اإلماـ  ،عن إماـ دار اٟنجرة القصة اٞنركية ،ذاؾ الكبار من العلماء، كمن أمثلة

قاؿ:  ركل أ٘ند بن عبد الر٘نن بن كىب ، فقداهلل تعاىل ر٘نو نسأمالك بن 
يسأؿ عن ٔنليل أصابع الرجلٌن ُب الوضوء  يقوؿ: ٚنعت مالكنا يٚنعت عم

 خف الناس، فقلت لو: يا أبا قاؿ: فرتكتو حَّت ،فقاؿ: ليس ذلك على الناس
تفَّت ُب مسألة ٔنليل أصابع الرجلٌن، كزعمت أف ليس ذلك ٚنعتك  ،اهللعبد

اٞنستورد فقلت: حديث  ا ىي؟فقاؿ: كم ،على الناس، كعندنا ُب ذلك سنة
صلى اهلل عليو قاؿ: رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو رضي اهلل تعاىل عنو  بن شداد القرشي

 .(ُ).يىٍدليكي ًِنًٍنصىرًًه مىا بػىٌٍنى أىصىاًبًع رًٍجلىٍيوً  كسلم
ٍب ٚنعتو  ،فقاؿ مالك: إف ىذا حديث حسن، كما ٚنعت بو قط إال الساعة 

 .(ِ)يسأؿ بعد ذلك، فأمر بتخليل األصابع
جوعو إىل الصواب ُب ر  ر٘نو اهلل تعاىلكمن ٗنلة ما يركل عن الشيخ العثيمٌن       

 :ىذا السؤاؿ أنو سئلما كاف يقوؿ بو،  حديث ٫نالفصحة إذا تبٌن لو 
اٛنواب: أما عزيز فكنت أرل أنو ليس فيو  تسمي بعزيز كشهيد؟ىل ٩نوز ال)

بأس؛ ألف الذين يسموف عزيز ال يقصدكف العزة، لكن اطلعت على حديث 
 .(ْ)((ّ)ُب النهي عن اسم عزيز

                                                           

 .(َْٕ، رقم: ُِٖ/ُ :شكاة)اٞن كصححو األلباٍل ،ُْٖ رقم: ،ٕٓ/ُ سنن أيب داككد:( (ُ
 .ّْٔرقم:  ،ٕٔ/ُ :لبيهقيل( السنن الكربل (ِ
ع جده إىل رسوؿ اهلل حديث خيثمة بن أيب سربة، أف أباه عبد الر٘نن ذىب مإىل  ر٘نو اهلل( يشًن (ّ

صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ لو صلى اهلل عليو كسلم: "ما اسم ابنك؟" قاؿ: عزيز. فقاؿ النيب 
رقم: ، ُْٕ/ِٗ مسند أ٘ند:صلى اهلل عليو كسلم: "ال تسمو عزيزا، كلكن ٚنو عبد الر٘نن" )

 .(ِٖٕٕرقم: ، َّٕ/ْ :)اٞنستدرؾ على الصحيحٌن (الذىيبك كصححو اٜنكم  ،َُٕٔٔ
 .ُٗ/ُٓٓ : الطيارعبداهلل ( لقاء الباب اٞنفتوح، ٗنع: د.(ْ



 

23 
 

ُب البحث العلمي،  ئمباد اٞننهج كاطراده، ّنعىن أنو كضع لنفسوثبات  .ٕ
لمي ُب ىذا ترتكز على ما سبق ُب السمات اٞنتقدمة للبحث الع

اٞنبحث، إضافة إىل اٞننهج اإلسالمي األصلي ُب البحث كالتحرير الذم 
 كجعل اٞنصاّب ،كالتفريط كاإلفراط يتجنب فيو صاحبو التحزب كالتحيز

، حثيثنا اُب ىذا اٞننهج سًنن كلوياتو، كقد سار العامة لألمة ُب مقدمة أ
الو، يقوؿ لتوفيق الذم نىذه السمة ىي أىم أسباب القبوؿ كا علكل
من  ييعٌد الشيخ) حوؿ منهج الشيخ العثيمٌن: لشيخ عبدالر٘نن السديسا

بو كذلك بقٌية السلف الصاّب، كإمامان من أئمة أىل السنة كاٛنماعة، ٥نس
ا ، فهو ٣نن قلَّ نظًنه، ... ، كاستفاد منو القاصي كال نزٌكي على اهلل أحدن

، ، متماسك الشخصيةالرؤلمعتدؿ  ،فٌذ العبقرية ،متمٌيز اٞننهج ،كالداٍل
ع كىبوب عواصف كىيجاف متوازف النظرة. كعلى الرغم من حصوؿ زكاب

ُب صدؽ اٞنسلك كنفاذ البصًنة  اأنو ظٌل بتوفيق اهلل ثابتن  أمواج، إالَّ 
كالٌنصح هلل كلرسولو كلكتابو كألئٌمة اٞنسلمٌن كعامتهم. لقد تعرضت 

كاٞننهجي كاألخالقي، الفكرم األمة لكثًن من جوانب اٝنلل العقدم ك 
نعم اٞنوٌجو ُب ٕناسك بنية آّتمع التحتية، كقاعدتو الصلبة،  فكاف

كاٜنفاظ على أمن األمة بصوره اٞنتعٌددة كجوانبو اٞنختلفة، حَّت لقد كاف 
مدرسة يصدر الدعاة كطالب العلم عن رأيو ُب النوازؿ، كتوجيهو ُب 

أصيل الصحيح كاٞننهجية بالت ٌدات كنصحو ُب اٞنتغًٌنات، ٕنسكنااٞنستج
 .(ُ)(اٞننضبطة بالدليل كالقاعدة الشرعية كاٞنقصد اإلسالمي الٌنبيل

                                                           

 .ُْٔ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ُ
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 المبحث الثالث:
 .الشيخ فقو اتميز م

ّنيز كثًنة، أذكر  ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن ٕنيزت اٞنلكة الفقهية لدل الشيخ 
 :منها مثالن 

كتعظيمو لألدلة  بإيراد الدليل كسوؽ التعليل ُب دركسو كفتاكيو، توعناي .ُ
 ّٔا عليو. اكانت حجة لو أك ١نتجن   الشرعية سواءن 

ُب معرض حديثو عن ميزات منهج الشيخ  الرتكي قوؿ الدكتور عبداهللي
كمنها: اٜنرص على صحة الدليل كصواب ) :ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن 

 .(ُ)(التعليل ككضوحو كمناسبتو
كىو من أشهر  – ٞنصلحكمن ما يركل ُب ذلك ما نقلو الدكتور: خالد ا

ُب أحد الٌدركس اسرتعى انتباه الشيخ كجود شخص مل ) قاؿ: -طالبو
اىمه ٞنا أقولو؟ فأجاب: يسبق أف شارؾ ُب الٌدركس، فسألو: ىل أنت ف

الطالب: ألحصل ىذا تأٌب كٓنضر معنا؟ فرٌد  ، فقاؿ الشيخ: ٞناذا إذناال
فسٌر  ،(ِ)"حسنات قد بٌدلت سيئاتكملكم،  قوموا مغفورنا" على ثواب:

 .(ّ)(من جوابو كاعتىن بور٘نو اهلل تعاىل الشيخ 

                                                           

 .ٗٔ :( ابن عثيمٌن اإلماـ الزاىد(ُ
( يشًن إىل حديث أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: (ِ

ًلكى ًإالَّ كىٍجهىوي، ًإالَّ نىادىاىيٍم مينىادو ًمنى السَّمىاًء: أىٍف قيومي ًمٍن قػىٍوـو  وا اٍجتىمىعيوا يىٍذكيريكفى اهللى، الى ييرًيديكفى ًبذى
( مىٍغفيورن  لىٍت سىيّْئىاتيكيٍم حىسىنىاتو  (ُِِْٓرقم: ، ّْٕ/ُٗ )مسند أ٘ند:ا لىكيٍم، قىٍد بيدّْ

 (.َُْٔٓرقم:  ،ُٖٗ/ِكصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع، 
 .ْٗ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ّ
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ما  قواعد الفقهية بشكل كبًن، فكثًنناعنايتو بعلم اٞنقاصد الشرعية كال .ِ
القواعد ما يستشهد ب الشرعية ُب ثنايا كالمو، ككثًننا يشًن للمقاصد

 ، كلو منظومة فريدة بالقواعد كاألصوؿ.الفقهية
ر٘نو عن مالمح منهج الشيخ  عبدالر٘نن السديسكعندما تكلم الشيخ 

كمنها: عنايتو ّنقاصد الشريعة كقواعد الدين، كاىتمامو )قاؿ:  اهلل تعاىل
 .(ُ)(ُنكم الشريعة كأسرارىا

ُب ىذا فهمنا ثاقبنا  ر٘نو اهلل تعاىلكقد أكٌب ) :يقوؿ أحد طالب الشيخ
يبهر األلباب كيأخذ  ، فيأٌب من ًحكىم الشريعة كأسرارىا ّناكفتحنا مبيننا

وا عليو من آياتو بقلوب السامعٌن، فتخبت قلؤّم هلل رب العاٞنٌن، ٞنا كقف
ٞنا انتشر استعماؿ ميكىربّْ الصوت  الباىرة، كمن ذلك العظيمة كحكمتو

)اٞنايكرفوف( ُب اٞنساجد، كحصل حولو خالؼ ُب شرعيتو، كتب الشيخ 
كىربّْ بوضع مي  بأسنا نرل ألحد الناس رسالة جاء فيها: كبعد فإننا ال

فوف( ُب اٞننارة للتأذين بو، كذلك ٞنا يشتمل الصوت الذم يسمى )اٞنايكر 
 عليو من اٞنصاّب الكثًنة، كسالمتو من احملذكر، كيدؿ على ذلك أمور:

أحلو لنا، كما األكؿ: أنو ٣نا خلق اهلل تعاىل لنا ُب ىذه األرض كقد 
يعنا ىيوى الًَّذم) تعاىل: يفيده قوؿ اهلل  .(ِ)(خىلىقى لىكيٍم مىا ُب اأٍلىٍرًض ٗنًى

الثاٍل: أنو من القواعد اٞنقررة عند أىل العلم )أف األصل ُب األعياف 
 .(ّ)كاٞننافع اًٜنل كاإًلباحة إالٌ ما قاـ الدليل على ٓنر٬نو(

                                                           

 .َٕ :( ابن عثيمٌن اإلماـ الزاىد(ُ
 .ِٗ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ِ
 .ّٕٓ/ُ :( القواعد ُب الفقو اإلسالمي(ّ
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الثالث: أف من القواعد اٞنقررة ُب الشريعة اإلسالمية )أف الوسائل ٟنا 
الناس األذاف فوف كسيلة ظاىرة إىل إٚناع كاٞنايكر  (ُ)أحكاـ اٞنقاصد(

كالدعوة إىل الصالة، كإبالغهم ما يلقى ُب اٞنساجد من خطب كمواعظ، 
كإٚناع الناس األذاف من األمور اٞنأمور ّٔا بإٗناع أىل العلم، فما كاف 

 .(ِ)(اس كاف مأمورنا ّٔا أيضناكسيلة إىل تعميمها كإيصاٟنا إىل الن
 :فتقوؿ إحدل الكاتبات وركية عنو ُب ىذا األمر، ما تركياٞنكمن اٞنواقف 

نو: ما حدث كمن مواقفو التعليمية، كإحقاقو للحٌق كعدـ السكوت ع)
كقف خلفو ُب ركضة ، فقد جاء إىل الصالة، ك ألخي عندما كاف صغًننا

منو، كبعد  صٌلٌن كأبعده عن مكانو ككقف بدالن ، فقاـ أحد اٞناٞنسجد
اؿ الشيخ لذلك الٌرجل: مل فعلتى ذلك، فهذا الطفل انتهاء الصالة ق

. فمن أىم مقاصد الشريعة (ّ)(أحٌق منك باٞنكاف ألنو سبقك إليو
 العدؿ، كإعطاء كل ذم حق حقو.

ل ئٞنقاصد الشريعة ُب كالمو، أنو عندما سر٘نو اهلل كمن أمثلة استحضاره 
ىذا ) قاؿ:و( )الراديعن اٞنسألة اليت أثًنت َنواز الصالة خلف اٞنذياع 

ألنو يؤدم إىل إبطاؿ صالة اٛنماعة أك  ؛القوؿ ال شك أنو قوؿ باطل
اٛنمعة، كليس فيو اتصاؿ الصفوؼ، كىو بعيد من مقصود الشارع 

 .(ْ)(بصالة اٛنمعة كاٛنماعة

                                                           

 . َُ :( القواعد كاألصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة(ُ
 .ُٕٓ :لثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌنالدر ا( (ِ
 .ِٖ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ّ
 .ِٗٗ/ْ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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التحرم كالدقة فيما يطرحو كينقلو، ككذا ُب ما ٪نف بالقوؿ الذم يفيت بو  .ّ
 ًنه لو أك يتعامل معو بو.أك يعمل بو، أك حَّت فيما يوجو غ

ٍب أعاده ككاف كمن األمثلة على ذلك، أنو كاف ٬نيل إىل أف من نزع خفو 
ح احملددة يستمر باٞنسح عليو ما داـ ُب مدة اٞنس قد مسح عليو، فإنو

قوؿ قوم، كلكنين مل ىذا ) بو، ككاف يقوؿ: ، كمع ذلك مل يفتً شرعنا
ا الصواب  د من أىل العلم فهوكاف قاؿ بو أحقاؿ بو، فإف   أعلم أف أحدن

 .(ُ)(ألف طهارة اٞنسح طهارة كاملة ؛عندم
العشماكم  املو ما ذكره الدكتور: عبدالر٘ننكمن أمثلة التحرم كالدقة ُب تع

معي  أنا ُب نقل الشيخ ) الشيخ من بيتو إىل اٛنامعة يقوؿ: عٌمن كاف ينقل
فاجأ بو ُب آخر كأسئلة، كالشيخ ٩نيبين، كأ كنت أستفيد فائدة كبًنة، علم

كيسلمو يل، كأنا للنقل  تطعكٌل شهر عندما يستلم راتبو يأخذ اٞنبلغ اٞنق
نقلتين  لغ ٢نصص للنقل، كأنتألف ىذا اٞنب ؛رٌد اٞنبلغ، فيقوؿ: ال ٬نكنأ

 .(ِ)(أف تأخذهفيجب 
اٞنطلقة، كال شك أف اٞنذىبية التبعية التحرر الفكرم كعدـ التقليد ك  .ْ

اضح ُب كاف ٟنا أثر ك ر٘نو اهلل  السعدم ر٘نن عبدالمدرسة شيخو األكؿ 
ر٘نو اهلل تعاىل ُب ىذا األمر  ىذا اٞننهج، ك٣نا يركل عن الشيخ العثيمٌن

صلى اهلل إنك لن تيٍسأىؿ عن أحد سول نبيك ) أنو كاف يقوؿ لطالبو:
الفالٍل،  ، فلن تسأؿ ُب قربؾ عن الشخص الفالٍل أك اإلماـعليو كسلم

                                                           

 . ِّٕ :( فتاكل أركاف اإلسالـ(ُ
 .ُْٔ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ِ
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ا ٍبتيمي اٍلميٍرسىًلٌنى( تعاىل:سبحانو ك  قوؿ اهلل كيردد دائمن )مىاذىا أىجى
 :كمل يقل ،(ُ)

 .(ِ)(ماذا أجبتم فالننا كفالننا
خذ عندؾ ) ك٬نيل كثًنان لرأيو قاؿ حملدثو: عندما أثًن أنو مقلد البن تيمية ك 

قاعدة تستفيد منها: ال تعتمد على أحد من العلماء عند تقريرؾ للمسألة 
دليل من الكتاب كالسنة ٍب انظر بعد ذلك ُب العلمية، ارجع إىل ال

كمامل يوافقو فدعو، كلقد ٗنعت يل  ،فما كافق الدليل فخذه ،أقواٟنم
اٞنسائل اليت كافقت فيها ابن تيمية كاليت خالفتو فيها فكانت اٞنسائل 

 .(ّ)(اٞنخالفة أكثر من اٞنوافقة
عصبو منها: عدـ ت) اٜنسٌن:: كليد كحوؿ ٚنات منهجو يقوؿ الدكتور

للحق،  بل كاف متجردنا ،كٗنوده ٞنذىب معٌن ُب ٗنيع مسائل األحكاـ
لصريح  كاف ظاىره ٢نالفنا حيثما ثبت الدليل ٬نم كجهو إليو، حَّت لو

 .(ْ)(-اٞنملكة العربية السعودية– اٞنذىب اٜننبلي الشائع ُب ىذه البالد
ل الناس، الدارج لد ر٘نو اهلل تعاىلكمن اٞنسائل اليت خالف فيها الشيخ 

من كل اٛنهات،  ـ ُب إزار ٢نيط، ُنيث يصبح مغلقنامسألة: اإلحرا
 لكنو ةحدثت ىذه الفتول ضجأكقد  ،يشبو ما تلبسو النساء )التنورة(ك 
 .(ٓ)مل يقيده صلى اهلل عليو كسلم، كالرسوؿ إزارنا حتج بأنو اليزاؿ يسمىا

                                                           

 .ٓٔمن اآلية رقم:  ( سورة القصص،(ُ
 .َُٓ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ
 .ٗٗ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ّ
 .ِّ :١نمد بن عثيمٌن عالمة( اٛنامع ٜنياة ال(ْ
 .ٕٔ/ٕ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
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ُب السنة،  نو مل يرد مصطلح ٢نيطإ يقوؿ: ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ ككاف 
 : إبراىيم النخعيظور على احملـر باٞنخيط ىوكأكؿ من عرب عن اللباس احمل

 .(ُ)ر٘نو اهلل تعاىل
عندما ينتهي من  ؽ كالتقاسيم، فهو يستعملها كثًننا، كأحيانناعنايتو بالفرك  .ٓ

 اٛنواب يعيد التقسيمات اليت أكردىا ٢نتصرة.
و اهلل تعاىل بعنايتو كلقد اشتهر الشيخ ر٘ن) يقوؿ الشيخ: عصاـ اٞنرم:

كالكالـ على كل قسم  ،بتقسيم اٛنواب أك الفتيا أك اٞنسألة إىل أقساـ
تقسيمو ٝنركج الناس للنزىة إىل ثالثة  ، كمن ذلكتأصيالن كاستدالالن 

من الناس ُب أياـ إجازة الربيع  إف كثًننا" أقساـ، قاؿ ر٘نو اهلل تعاىل:
حأّم كإخواهنم، كىذا من األمور ٫نرجوف إىل الرٌب للنزىة كاألنس مع أص

 اٞنباحة، لكن ينقسم الناس ُب اٝنركج إىل ثالثة أقساـ:
، ك ، فتجد عندىم من آالت اللهو موسيقى قسم يكتسبوف بو إٖننا (ُ أغافو

 عليهم. ٪نصل منها شٌر، كيكوف ذلك كباالن  ألعاب ١نرمةك 
جة كقسم آخر يقضوف ىذا الوقت ُب اللغو كاللهو، كإف مل يصل إىل در  (ِ

 التحرَل.
كالقسم الثالث: من يستعملو بالدعوة إىل اهلل، كيكوف إذا بقي ُب ٢نيم  (ّ

يتلو كتاب اهلل، يقرأ ُب كتب التفسًن، ُب كتب اٜنديث، كيتجوؿ بٌن 
يب كالرتىيب، كيهدم اهلل كالرتغ ر٘نو اهلل تعاىلاٞنخيمات للدعوة إىل اهلل 

 .(ِ)("بو بشرنا كثًننا
                                                           

 .ُِٕ/ٕ :ع( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقن(ُ
 .َُٔ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ
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اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد "اٜنسٌن ُب كتابو:  : كليدكقد ذكر الدكتور 
ثىن عليو ُب أ٧ناذج كثًنة من ذكره للفركؽ كالتقاسيم، بعد أف  "عثيمٌنبن 

 .(ُ)ىذا اٞنسلك
اىتمامو بالنوازؿ كمسائل العصر اٜنادثة، كاٜنقيقة أف ىذا ىو الدكر  .ٔ

ل باط، أما حفظ اٞنسائاٜنقيقي للفقيو، كىو االجتهاد بالقياس كاالستن
 للكثًن.متاح فهو أمر متيسر  كنقلها
يتميز فضيلة الشيخ ١نمد العثيمٌن بالعمق ) :الركباف : عبداهللخالشييقوؿ 

العلمي، كسعة األفق، كدقة النظر، كاستيعاب اٞنتغًٌنات اليت كجدت ُب 
 .(ِ)(ىذا العصر، كتنزيل الوقائع اٛنديدة على القواعد الشرعية

ا "الدر الثمٌن" كتابو كقد ذكر الشيخ: عصاـ اٞنرم ُب كأربعٌن  كاحدن
العثيمٌن صنف أك أفَّت فيها الشيخ اليت  ا من اٞنسائل اٜنادثة؛أ٧نوذجن 

 .(ّ)ر٘نو اهلل تعاىل
البد أف يكوف الفقيو بدين ) :ر٘نو اهلل تعاىل كمن كالـ الشيخ العثيمٌن

اهلل عنده شيء من فقو أحواؿ الناس ككاقعهم حَّت ٬نكن أف يطبق 
الشرعية على مقتضى ما فهم من أحواؿ الناس، كٟنذا ذكر األحكاـ 

بأحواؿ  أف من صفات القاضي أف يكوف عارفناالعلماء ُب باب القضاء: 
 .(ْ)(الناس كمصطلحاهتم ُب كالمهم كأفعاٟنم

                                                           

 .ٖٖ :١نمد بن عثيمٌن عالمة( اٛنامع ٜنياة ال(ُ
 .ُٖٖ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ
 .ُٖٔ الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن:( (ّ
 .ُٔٔ :( كتاب العلم(ْ
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يدرسهم تعاىل  ر٘نو اهللأنو ٞنا كاف الشيخ  الغذامي يذكر الدكتور: عبداهلل
ما أثًن من صعود بعض الناس للقمر ما ُب اٞنعهد العلمي سأٟنم مرة عن 

ألنو الفكر السائد آنذاؾ، ككنا  ؛رأيهم فيو، يقوؿ: فأنكرنا ذلك بشدة
اٚنعوا يا ) يؤيده، فقاؿ لنا:ال ٤نامل الشيخ ُب اإلنكار، العتقاد أنو 

ّٔا، فالسماء ُب ٘ناية اهلل كال  ، إف كاف القمر ُب السماء ملتصقناأبنائي
بٌن  ن العلم، أما إف كاف القمر كوكبنا ساُنناأكٌب ميصل إليها بشر مهما 

السماء كاألرض، فهو حينئذ مثل أم قارة أك جبل ُب الكوف ٬نكن أف 
ٞنن آتاه اهلل الوسيلة أف يصل إليو، مثلما كصلوا إىل القارات 

 .(ُ)(آّهولة...
ما ، كبالذات عندسط، كاستطراده ُب الشرحبسطو الكالـ فيما ٪نتاج لب .ٕ

 ، أك يكوف السائل ٣نن تقتضي حالو ذلك.ٞنسألة ٣نا يثًن إشكاالن تكوف ا
كمنها: الشمولية ُب عرض اٞنسائل ) :ٜنسٌن: كليد ايقوؿ الدكتور

يتعرض لكلمة أك ٗنلة ُب كتب الفقو أك فعندما  ؛كبسطها كالتعليق عليها
 اٛنوانب: لغوينا كأصولينا كفقهينا من ٗنيع ، ٪ناكؿ إشباعها إيضاحناغًنىا

درسٌن   أراد أف يعلق على البسملة استغرؽكأذكر أنو عندما  ،...
 .(ِ)(كأربعٌن دقيقة ... كاملٌن، كل درس ٙنسنا

: ىل األثر ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ العثيمٌن  ، فقد سئلآخركىذا مثاؿ 
 .أـ ال؟ عليو السالـىو أثر قدمي إبراىيم  الذم ُب مقاـ إبراىيم

                                                           

 .َُٓ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ُ
 .ِٗ :١نمد بن عثيمٌن لعالمة( اٛنامع ٜنياة ا(ِ
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كأف ىذا الذم بين ثابت،  ـعليو السالفأجاب: ال شك أف مقاـ إبراىيم 
مقاـ إبراىيم، لكن اٜنفر الذم فيو ال يظهر أهنا أثر  عليو الزجاج ىو

التار٫نية أف أثر القدمٌن قد زاؿ منذ  احيةألف اٞنعركؼ من الن ؛القدمٌن
ـز بأف ىذا ٤ن فن حفرت للعالمة فقط، كال ٬نكن أأزمنة متطاكلة، كلك

 .عليو السالـم اٜنفر ىو موضع قدمي إبراىي
اٞنعتمرين كاٜنجاج  كباٞنناسبة أحب أف أنبو على مسألة كىي: أف بعض

صلى اهلل عليو إبراىيم، كيدعو بدعاء مل يرد عن النيب  يقف عند مقاـ
فيشوش على الذين يصلوف ركعيت  ، كرّنا يدعو بصوت مرتفعكسلم

ٌن ٔنفيف الركعت بل السنة ،الطواؼ خلف اٞنقاـ، كليس للمقاـ دعاء
 ؾ اٞنكاف ٞنن ىو أحق بو منو، منخلفو، ٍب يقـو بعد التسليم مباشرة ليرت 

 .(ُ)الذين يريدكف صالة ركعيت الطواؼ
 ، حَّت أنو أحيانناهاكضوح األسلوب كدقة التعبًن كسالسة العبارة ككضوح .ٖ

 يعرب بالعامية ليوصل للمتلقي الفكرة اليت يريدىا.
  ر٘نو اهلل تعاىلفضيلتو ) : تعاىلر٘نو اهلل يقوؿ الشيخ: عبدالعزيز اٞنسند

نو كاف يتكٌلم العربية الفصحى بطريقة أكاف ٬نتاز بأسلوب كٌيس، حَّت 
 .(ِ)(سهلة ميٌسرة يفهمها العامة

كىذا أ٧نوذج حي على إيصالو الفكرة بأبسط طريقة خاصة مع العواـ، 
تت امرأة من إحدل البالد اإلسالمية أ) :يقوؿ الشيخ: سليماف اٛنبيالف

كاف يرٌد عليها ككاف ريد أف تسألو كىو خارج من اٞنسجد اٜنراـ، فما  ت
                                                           

 .ْٕٓ :( فتاكل أركاف اإلسالـ(ُ
 .َِْ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ



 

33 
 

التفت يل يا شيخ،  ،معطيها ظهره، فكانت تقوؿ: رٌد علي يكٌلمها كىو
قاؿ: أرٌد عليًك بعدما تتحٌجيب،  عن كجهها، فالشيخكىي كانت حاسرة 

ج الوجو ككانت تأخذ باٜنجاب ُب قضٌية إخرا -فقالت: أنا متحٌجبة 
غرتتو على كجهو كغٌطى كجهو تعاىل فوضع الشيخ ر٘نو اهلل  ،- نكاليدي

 .(ُ)(خذت الدعوة عمليِّاكالتفت إىل اٞنرأة كقاؿ ٟنا: ىذا اٜنجاب، فأ
 ُب الدركس كتبيٌن األحكاـ أحياننا كالفتاكل أحيانناالطرافة كاٞنداعبة  .ٗ

، مهم، بالذات ٞنن يتعامل بكثرة مع الناس أخرل، كاٜنقيقة أف ىذا بابه 
، كخاصة من أحياننا مفالناس ٪نتاجوف ٞنن يقابلهم ببشاشة كيالطفه

طلبة العلم  مند لدل كثًنو ننا ٤نأالناس ّٔم، كلألسف  ىالذين يتأس
 من اٛنفاء كالغلظة كاٜندة. شيئنا
ككاف يتخلل الدرس شيء من الطرفة كالدعابة، أك ) : كليد اٜنسٌن:يقوؿ

باه، أك غًن ذلك ٣نا يشد الذىن شيء من االستطراد لفائدة تلفت االنت
 .(ِ)(كيطرد اٞنلل كيرسم االبتسامة كالضحكة ُب كجوه كنفوس طالبو

ر٘نو  كاف الشيخ) حيث يقوؿ: كمن ذلك ما يركيو الشيخ: ١نمد اٞننٌجد
يتكٌلم مرٌة ُب درس عن عيوب النساء ُب أبواب النكاح، فسألو  اهلل تعاىل

 ليس ٟنا أسناف، فهل ىذا سائل كقاؿ: إذا تٌزكجت ٍب كجدت زكجيت
عيب يبيح يل طلب الفسخ، فضحك الشيخ كقاؿ: ىذه امرأة جيدة 

 .(ّ)(حٌَّت ال تعٌضك
                                                           

 .َٗ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ُ
 .ٕٓ :١نمد بن عثيمٌن عالمة( اٛنامع ٜنياة ال(ِ
 .ُّٔ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ّ
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ر٘نو اهلل أنو عرض على الشيخ: ابن باز  اٞنشارم كيركم الشيخ: بدر 
)ال خطأ بعد اليـو  تب عليو:الركعات ُب الصالة، كقد كي  ٛنهاز عدّْ  إعالننا تعاىل

: أريد حاضرنا فقاؿ مداعبنا تعاىل ر٘نو اهللالشيخ: العثيمٌن ككاف  ،ُب الصالة(
 .(ُ): ىل ىذا اٛنهاز يسبح أـ يصفقالن اأف أسألك سؤ 

 
  

                                                           

 .ُّّ :صفحات مشرقة من حياة اإلماـ ١نمد بن صاّب العثيمٌن( (ُ
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 :الفصل الثاني
 ،زاد المستقنع والشرح الممتع  يتعريف بكتاب

 مبحثاف: كٓنتو
 اٞنبحث األكؿ: التعريف بكتاب زاد اٞنستقنع.

 لشرح اٞنمتع.اٞنبحث الثاٍل: التعريف بكتاب ا
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 المبحث األول:
 ،التعريف بكتاب زاد المستقنع

 خمسة مطالب: وتحتو
 المطلب األول: مؤلفو:

الدمشقي  موسى بن أ٘ند اٜنجاكم اٞنقدسي النجا و: شرؼ الدين أبىو
 .(ُ)ـَُٔٓ -ق ٖٔٗالصاٜني، اٜننبلي، اٞنتوَب عاـ: 

يل إمامة اٛنامع كيعد أحد كبار الفقهاء ُب الديار الشامية ُب زمانو، ك 
يخة اٜننابلة كالفتول ُب بعد شهاب الدين اٞنرداكم، كانتهت إليو مش (ِ)اٞنظفرم

ؿ إليو تدريس اٜننابلة ّندرسة الشيخ أيب عمر، كتصدل للتدريس ُب دمشق، كآ
 .(ّ)اٛنامع األموم

مشق اإلماـ العالمة مفيت اٜننابلة بد) :تعاىل ر٘نو اهللقاؿ عنو ابن العماد 
، من تأليفو كتاب: سالـ ّٔا، كاف إمامنا بارعنا أصولينا فقيهنا ١ندثنا كرعناكشيخ اإل

ا مثلو جرد فيو الصحيح من مذىب اإلماـ أ٘ند، مل يؤلف أحد مؤلفن  ،قناعاإل
شرح اٞنفردات، كشرح منظومة اآلداب  :ُب ٓنرير النقوؿ ككثرة اٞنسائل، كمنها

 .(ْ)(كحاشية على الفركع البن مفلح، كزاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع،
                                                           

 .ّْ/ ُّ :معجم اٞنؤلفٌنك  ،ِّٕ/ ٖ :( شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب(ُ
دمشق"، كىو معركؼ كمشهور، بناه شيخ اإلسالـ أبو عمر اٞنقدسي ( جامع كبًن ُب "الصاٜنية ب(ِ

ىػ، كالتسمية بػ: "جامع اٞنظفرم" نسبة ٞنن أسهم ُب إكماؿ بنائو، كىو  ٖٗٓاٜننبلي سنة: 
اٞنلك "اٞنظفر كوكبورم"، كما يسمى ػ أيضا ػ بػ: "جامع اٛنبل"، نسبة ٞنوضعو بسفح جبل 

 (.ّّٓ/ِ :س ُب تأريخ اٞندارس"قاسيوف"، كىو باؽ إىل اآلف. )الدار 
 .ٕ :( الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع(ّ
 .ِّٕ/ٖ :( شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب(ْ
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 المطلب الثاني: سبب تأليفو:
: ىو ُب اٞنختصرات يركف أف سبب اختصارىم أغلب العلماء الذين ألفوا

، مع أهنم لدل طلبة العلم كقلة الوقت ،كالزىد ُب اٞنطوالت ،ضعف اٟنمم
 ركم عن اٞنختصرات كمقدارىا، كمن طريف ذلك ماىذه يتفاكتوف ُب معىن 

ألصحابو: ٞنا أراد أف ٬نلى تفسًنه قاؿ ) أنو: ر٘نو اهلل تعاىلربم ابن جرير الط
فقاؿ: ثالثوف ألف كرقة،  : ككم يكوف قدره؟قالوا أتنشطوف لتفسًن القرآف؟

 .(ُ)(فقالوا: ىذا ٣نا تفىن األعمار قبل ٕنامو، فاختصره ٟنم ُب ثالثة آالؼ كرقة
بنفسو كمنهجو فيو سبب التأليف  ر٘نو اهلل تعاىلكيبٌن لنا مؤلف الزاد 

ا ال ينفد، أفضل ما ينبغي أف ٪نمد، اٜنمد هلل ٘ندن ) كأصل الكتاب فقاؿ:
كصلى اهلل كسلم على أفضل اٞنصطفٌن، كعلى آلو كأصحابو كمن تعبد، أما 

فهذا ٢نتصر ُب الفقو، من مقنع اإلماـ اٞنوفق أيب ١نمد، على قوؿ كاحد  :بعد
منو مسائل نادرة الوقوع، كزدت ما كىو الراجح ُب مذىب أ٘ند، كرّنا حذفت 

كاألسباب اٞنثبطة عن نيل اٞنراد قد   ،إذ اٟنمم قد قصرت ؛على مثلو يعتمد
كثرت، كمع صغر حجمو حول ما يغين عن التطويل، كال حوؿ كال قوة إال 

 .(ِ)(باهلل، كىو حسبنا كنعم الوكيل
 فهي ُب اٛنملة سبباف:

 .٢نتصرنا ر٘نو اهلل تعاىل ٓنديد القوؿ الراجح من مذىب اإلماـ أ٘ند .ُ
 م.لطلبة العفقو باٞنذىب اٜننبلي على اٞنقتصدين من تتيسًن ال .ِ
 

                                                           

 .ُْ :( مناىج اٞنفسرين(ُ
 .ِ :ٓنقيق: علي بن ١نمد اٟنندم( زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع، (ِ
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 المطلب الثالث: مكانة الكتاب:
للحفظ  تسهيالن  ؛االختصار منهج سائد كطريق دارج ُب ٗنيع اٞنذاىب

كمساعدة على الضبط، كُب اٞنذىب اٜننبلي ٠نموعة من اٞنختصرات، كغًنه من 
، لعمر "٢نتصر اٝنرقي"أشهرىا أربعة كتب: يقع ُب مقدمتها  اٞنذاىب، كلكن

، كىو ٢نتصر اٞنتقدمٌن، كىو الذم ر٘نو اهلل تعاىلبن اٜنسٌن بن عبداهلل اٝنرقي 
 "اٞنغين"، كمعركؼ ذائع أف ر٘نو اهلل تعاىلالبن قدامو  "اٞنغين"بييًنى عليو كتاب 

 "العمدة ُب الفقو"ا: من أشهر كتب اٞنذىب، كمن اٞنختصرات اٞنتداكلة أيضن 
لعبدالر٘نن بن إبراىيم  "العدة"، كأشهر شركحو أل٘ند بن عيسى بن قدامة
ر٘نو ، ٞنرعي بن يوسف الكرمي "دليل الطالب"اٞنقدسي، اٞنختصر الثالث: 

، "منتهى اإلرادات ُب ٗنع اٞنقنع كالتنقيح كزيادات"كتاب:   اهلل، كىو ٢نتصر
، ر٘نو اهلل تعاىليم بن ١نمد بن ضوياف إلبراى "منار السبيل"كأشهر شركحو 

 ."زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع"كاٞنختصر الرابع: كتابنا موضوع البحث: 
، لكن   الفقو اٜننبلي، كأكثرىا تداكالن ىذه األربعة ىي أشهر اٞنختصرات ُبك 

ا ؛كتابنا ٕنيز عليها بعناية كثًن من اٞنتأخرين بو من  حيث يندر أف ْند أحدن
 .خاصة مل يعمل بو دراسة أك تدريسنا (ُ)فقهاء اٛنزيرة العربية ك٤ندعلماء ك 

كىو اٞننت الذم ) :ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ عنو الشيخ: بكر بن عبداهلل أبو زيد 
أصال ُب  -منها السيما الديار النجدية-( جزيرة العرب)صار ُب دار اٜننابلة 

 ءة كإقراء، كحفظنال بو الناس، قراللطلب، فاشتغ دراسة اٞنذىب، كمفتاحنا
ُب حلق اٞنشايخ ُب اٞنساجد كُب اٞنعاىد النظامية، حَّت كاف  ، كشرحنااكتلقينن 

                                                           

 كالقصيم، كحائل(.السعودية كتشمل إمارات: )الرياض، كسدير،  ٞننطقة الوسطى ُب( ا(ُ
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بعض العلماء يشرحو بفك العبارة فقط للمبتدئٌن، كيذكر الدليل للمتوسطٌن، 
 كٞنن بعدىم يذكر ذلك مع اٝنالؼ ُب اٞنذىب كاٝنالؼ العايل، كلبعضهم:

اًفياًف ُب نػيبيوغٍ           مىنٍتي زىادو كىبػيليٍوغ   كى
 ُب اٜنديث. "بلوغ اٞنراـ" ُب الفقو، ك "زاد اٞنستقنع"أم: 

كمل يؤلف بعده منت مشبع باٞنسائل كاٞنهمات مثلو، بػىٍلوى أف يفوقو ُب كثرهتا 
كاحتوائها؛ حَّت قيل: إف مسائلو بالنص كاٞننطوؽ ٥نو ثالثة آالؼ مسألة، 

، فاٛنميع ٥ن  .(ُ)(و ستة آالؼ مسألةك٥نوىا ُب اإل٬ناء كاٞنفهـو
كمل أر ) ُب مقدمة تعليقو على الزاد: ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ الشيخ علي اٟنندم 

زاد اٞنستقنع "ا، كأكثر فائدة مع االختصار، مثل ا كترتيبن ُب مذىبنا أحسن تنسيقن 
مع الفهم  "زاد اٞنستقنع"، كباٛنملة فقد قيل: من حفظ "ُب اختصار اٞنقنع

 .(ِ)( للقضاءصار أىالن 
كىو أحد اٞنعتنٌن ّٔذا  ر٘نو اهللعثيمٌن صاّب الكالشيخ الفقيو: ١نمد بن 

كمن أحسن اٞنتوف اليت ) :عنو ٣نن شرحوه عدة مرات، يقوؿكما أنو  ،اٞنختصر
ألف ىذا الكتاب قد خدـ من قبل  ؛نعلمها "زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع"

كمن قبًل من بعده ٣نن خدموا ، ر٘نو اهلل تعاىلشارحو منصور بن يونس البهوٌب 
 .(ّ)(ىذا الشرح كاٞننت باٜنواشي الكثًنة

زاد اٞنستقنع "كتاب ) خر:آُب موضع  ر٘نو اهلل تعاىليخ العثيمٌن كقاؿ الش
، كىذا من أحسن اٞنتوف ُب الفقو، تعاىل للحجاكم ر٘نو اهلل "ُب اختصار اٞنقنع

                                                           

 .َٕٕ/ِ :( اٞندخل اٞنفصل ٞنذىب اإلماـ أ٘ند كٔنر٩نات األصحاب(ُ
 . ُ :علي بن ١نمد اٟنندم( زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع، ٓنقيق: (ِ
 .ُِٗ/ِٔ :( ٠نموع فتاكل كرسائل الشيخ ١نمد العثيمٌن(ّ
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عبد الر٘نن السعدم مع، كقد أشار علينا شيخنا كىو كتاب مبارؾ ٢نتصر جا
 .(ُ)("دليل الطالب"مع أنو قد حفظ منت  ر٘نو اهلل تعاىل ُنفظو،

ف يعد أكيظهر ٣نا تقدـ جليل العناية ّٔذا الكتاب كاإلطراء لو، فال عجب 
 الفقو اٜننبلي ُب الوقت اٜنايل. اٞنختصر األكىل كاألىم ُب

 المطلب الرابع: أىم شروحو:
 تعليقات كثًنة، كأبرزىا:على ىذا اٞنختصر شركح كحواش ك 

كتاب: الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع، للشيخ: منصور بن يونس  .ُ
، كىو أشهرىا على اإلطالؽ، كىو اٞنعتمد ُب ر٘نو اهلل تعاىلالبهوٌب 

بالرياض، كىو  عة اإلماـ ١نمد بن سعودالتدريس ُب كلية الشريعة، َنام
تانة اٞنادة، كغالب من الشركح اٞنختصرة اٞنشتملة على حسن السبك، كم

طبعاتو تقع ُب ٠نلد كاحد، كعليو حاشية مهمة للشيخ: عبدالر٘نن بن 
 ا٠نلدات، يعتين فيها كثًنن  ةُب سبع، تقع ر٘نو اهلل تعاىل١نمد بن قاسم 

 .تعاىل راء الشيخٌن: ابن تيمية كابن القيم ر٘نهما اهللآبذكر 
، كىو و اهلل تعاىلر٘نالبليهي  ة الدليل، للشيخ: صاّبالسلسبيل ُب معرف .ِ

، قاؿ عنو الشيخ ٠نلدات، يعتين باألدلة كثًننا ةكتاب ماتع، يقع ُب ثالث
ا) :تعاىل ر٘نو اهللبكر أبو زيد  ، حقق فيها كدقق، حاشية نفيسة جدن

بسياؽ الدليل كالتعليل، كتصحيح اٞنذىب ُب جيل مسائلو، كبياف اٞنختار 
ابن تيمية كابن القيم شيخٌن كما عليو الفتول، كاعتىن بذكر اختيارات ال

 .(ِ)(كال ٫نلو من أكىاـ كِناصة ُب العزك كالتخريج تعاىلاهلل  همر٘ن
                                                           

 .ّْْ/ِٔ :( ٠نموع فتاكل كرسائل الشيخ ١نمد العثيمٌن(ُ
 .ٕٕٕ/ِ :كٔنر٩نات األصحاب خل اٞنفصل ٞنذىب اإلماـ أ٘ند( اٞند(ِ
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ر٘نو الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع، للشيخ الفقيو: ١نمد بن صاّب العثيمٌن  .ّ
ا، كىو موضوع ُناهلل تعاىل ، كىو عبارة عن ثنا ىنا، كيقع ُب ٙنسة عشر ٠نلدن

، كقد حضي بقبوؿ عجيب منذ أف كاف على اهلل ر٘نودركس مفرغة للشيخ 
العثيمٌن اٝنًنية، كقد  حَّت طبع اآلف بإشراؼ مؤسسة الشيحأشرطة كاسيت، 

 عدة أجزاء منو قبل كفاتو.ر٘نو اهلل  راجع الشيخ
نظم مسائل زاد اٞنستقنع، كاٚنو: ركضة اٞنرتاد ُب نظم مهمات الزاد، كيقع ُب  .ْ

 .ر٘نو اهلل تعاىلٞنزيين ا ة آالؼ بيت، للشيخ سليمافثالث
 ايل الشيخ الدكتور: صاّبالشرح اٞنختصر على منت زاد اٞنستقنع، تأليف مع .ٓ

ىذا شرح ٢نتصر ) ٠نلدات كبًنة، قاؿ عنو مؤلفو: ةكيقع ُب أربع ،الفوزاف
، يقرب معانيو للطالب اٞنبتدئٌن، كنت قد "زاد اٞنستقنع"حسب الطاقة على 

اعة السعودية، فرغب إيل من ٚنعوه منها أف ألقيتو حلقات متسلسلة عرب اإلذ
تفرغ تسجيالتو ُب كتاب ليبقى االنتفاع بو إف شاء اهلل تعاىل، فنزلت على 

 .(ُ)(رغبتهم كحققت ٟنم مطلبهم...
الفوزاف ّنا عنوف بو كتابو حٌن قاؿ عنو ُب الغالؼ: صاّب كقد التـز الشيخ 

أك األقواؿ أك كالـ  بتحليل ألفاظو كتقريب معانيو، فلم يتطرؽ للخالؼ
 احملققٌن، بل كاف دكره ىو ٓنليل ألفاظو كتوضيحها.

، ذكر ر٘نو اهلل تعاىلحسٌن لشيخ ١نمد بن عبد اهلل آؿ ل ،الزكائد على الزاد .ٔ
، كُب أسفلو تعليقات عليو، ٍب ذكر مسائل زكائد على "زاد اٞنستقنع"فيو منت 

كتاب على أربعة كتب، شتمل ىذا الاالزاد، كُب أسفلها تعليقات عليها، ف
 طبع ىذا الكتاب ُب ٠نلدين عدة طبعات.

                                                           

 .ٓ/ُ :( الشرح اٞنختصر على منت زاد اٞنستقنع(ُ
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 :س: ما تميز بو كتاب زاد المستقنعالمطلب الخام
 ٣نا تقدـ تتضح بعض اٞنيز اليت ٕنيز ّٔا ىذا اٞنختصر اللطيف كمنها:

لثالثة آالؼ مسألة  ر٘نو اهللكثرة اٞنسائل، كقد أشار الشيخ بكر أبو زيد  .ُ
، فيكوف آّموع قرابة الستة آالؼ مسألة.باٞننطوؽ، كمثلها باٞنف  هـو

كالقوؿ الراجح من اٞنذىب بالركاية الصحيحة  ر٘نو اهلل تعاىل التزاـ مؤلفو .ِ
للفتيا كالقضاء ُب اٞنملكة العربية  كلذا كاف مرجعنا ؛ُب غالب األحياف

 السعودية خاصة، كدكؿ اٝنليج عامة.
اٞنتأخرين، من جهة كثرة الذين خدموا ىذا الكتاب، من اٞنتقدمٌن ك  .ّ

 الشرح أك النظم أك الضبط، عالكة على التدريس.
، أحد اٞنصادر "اٞنقنع"أف أصل ىذا اٞنختصر النافع، الكتاب القيم:  .ْ

 .اٜننبلي اٞنهمة اٞنعتمدة ُب تقرير اٞنذىب
أف مؤلف ىذا الكتاب أحد األعالـ اٞنشاىًن ُب اٞنذىب اٜننبلي، ك٣نن  .ٓ

 .اٜننبلي ذىبيعتد بقولو بالتحقيق ُب اٞن
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 المبحث الثاني:
 ،التعريف بكتاب الشرح الممتع

 مطالب: ستة وتحتو
 :و سبب تأليفو المطلب األول: مؤلفو

 ُب الفصل األكؿ. تعريف بو مفصالن العثيمٌن، كقد مر ال الشيخ: ١نمد
 فيقوؿ: بنفسو عنو ر٘نو اهلل تعاىليحدثنا الشيخ العثيمٌن و ففأما سبب تألي

 : أيب النجا موسى بن أ٘ندتأليف "د اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنعزا"فإف كتاب )
ظ كثًن اٞنعاٍل، اختصره من كتاب ، كتاب قليل األلفار٘نو اهلل تعاىل اٜنجاكم

كاقتصر فيو على قوؿو كاحدو، كىو الراجح من مذىب اإلماـ أ٘ند بن  "،اٞنقنع"
ىب عند اٞنتأخرين إال اٞنذ ، كمل ٫نريج فيو عن اٞنشهور منتعاىل حنبل ر٘نو اهلل

كحىًفظىوي كثًن منهم  اٜننابلة، بو اٞنبتدئوف من طالب العلم من كقد شيًغفى ، قليالن 
ثنا ٪نىي  ر٘نو اهلل تعاىلسعدم اف شيخينا عبد الر٘نن بن ناصر الكك، عن ظهر قلب

ا كهلل اٜنمد، كصرنا نيدرّْس الطلبة كقد انتفعنا بو كثًنن ، على حفظو، كييدرّْسنا فيو
يو باٛنامع الكبًن بعينيزة، ُنلّْ ألفاظو كتبيٌن معانيو، كذًكر القوؿ الراجح بدليلو ف

 أك تعليلو، كقد اعتىن بو الطلبة كسجَّلوه ككتبوه.
ثػيرى تداكلو بٌن الناس عرب األشرطة كاٞنذكرات اف: قاـ الشيخاف الكر٬ن ،كٞنا كى

: اٞنشيقح، بإكالدكتور: خالد ، أبا اٝنيلالدكتور: سليماف  خراجو ُب كتاب ٚنيّْيى
"الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع" فخرَّجا أحاديثو كرقَّما آياتو، كعلَّقا عليو ما 

 .لطبعة األكىل، فجزا٨نا اهلل خًننا، كطبعاه اناسبنارأياه م
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كٞنا كاف الشرح بالتقرير ال يساكم الشرح بالتحرير؛ من حيث انتقاء 
تىبٌنَّ أفَّ من الضركرم إعادة النظر  ،اٞنوضوع كاستيعاب ،كٓنرير العبارة ،األلفاظ

تاج  ؛كهلل اٜنمد بو كترتيبو. كقد ًبَّ ذلك فعالن ُب الكتاب، كهتذي فحذفنا ما ال ٪ني
كقد كاف ُب ، كأبقينا الباقي على ما كاف عليوإليو، كزدنا ما تدعو اٜناجة إليو، 

، جزاه اهلل اٞنشيقح ىذه الطبعة الدكتور: خالد مقدمة من قرأه علينا ُب
 .(ُ)(خًننا

 : منهج المؤلف في شرحو:المطلب الثاني
اٟنٌن، كالسبب باألمر الشك أف التأليف كالتصنيف ُب العلم البحت ليس 

أرباب الفن لن يرتكوؾ تكتب ما تشاء كتنسبو لفنهم  فُب ذلك يعود إىل أ
لذم الذم يعتنوف بو، ككيف سيكوف اٜناؿ إذا كاف التأليف ُب العلم الشرعي ا

كدقة ُب  ،يرتبط بعقائد اٞنسلمٌن كعباداهتم، الريب أنو ٪نتاج إىل سعة ُب العلم
شيئنا  )الشرح اٞنمتع(  اكلذا سنرل عن كتابنا ىذ ؛كضبط ُب العزك ،التصنيف

 من ىذا الباب. كثًننا
مع أف التأليف لو فائدة مهمة للباحث أك اٞنصنف نفسو، ٪ندثنا الشيخ 

مىٍن أٌلف فقد استهدؼ، كلكن الذم شجعنا ) فيقوؿ: عنها ر٘نو اهللالعثيمٌن 
على التأليف أمراف: أحد٨نا: أف اٞنؤلف ٪نرص غاية اٜنرص على أف يتعمق ُب 

أنو إذا  أضف إليها، ف فيها، كىذه فائدة عظيمة للمؤلفاٞنادة اليت يريد التألي
 .(ِ)(تعمق فيها كقٌيد ما تعٌمق بو ُب ىذه اٞنؤلفات فستمكث ُب نفسو أكثر

                                                           

 .ٔ-ٓ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ّٖٓ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ
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أليفو، يقوؿ كقبل اٝنوض ُب ىذا اٞنؤلف حبذا أف نقف على بداية ت
أنو أكؿ من كاف يسجل  أشار فيو إىل :ُب كالـ طويل كليد اٜنسٌن الدكتور:

كاف شرطة كاسيت، ٍب  أعلى  "الشرح اٞنمتع"ُب ر٘نو اهلل تعاىل  دركس الشيخ
ق َُِْالعاـ ا، كيقرؤىا على الشيخ لتصحيحها، ككاف ذلك ُب يفرغها كتابين 

ـ، كمل يكن ُب نيتو إخراجها، ٍب تكاثر الطلبة الذين يسجلوف مثلو، ُُٖٗ –
 اٞنشيقحخالد  أبا اٝنيل كسليماف الشيخٌن: من قبل التسجيل غ يفر ًب تحَّت 

 . (ُ)، ٍب طبع بعد ذلكاين نصٌ  - كما مٌر ُب اٞنطلب السابق -
ح بإخراج الكتاب اٞنشيقخالد اٝنيل ك  أباسليماف كعندما قاـ الشيخاف: 

 لتزما بعدة أمور كىي:ا
 .ر٘نو اهلل تعاىلكضع مقدمة للكتاب تتعلق ّنذىب اإلماـ أ٘ند  .ُ
 بالشكل. كضع اٞننت أعلى الصفحة مضبوطنا .ِ
 ترتيب الشرح كتنسيقو، كحذؼ ما تكرر منو. .ّ
 عزك اآليات للكتاب العزيز. .ْ
 ٔنريج األحاديث من مصادرىا، كاٜنكم عليها. .ٓ
 اٞنسائل.التعليق على بعض  .ٔ
 توثيق كثًن من النقوؿ. .ٕ
 اإلشارة إىل ترجيحات الشيخ. .ٖ
 كضع فهرس شامل. .ٗ

                                                           

 .َُٓ :عثيمٌن ( اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن(ُ
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ككاف الشيخ:  -كاف غًن مكتملك -كعندما طبع الكتاب ُب ٖناف ٠نلدات 
الكثًن من  يراجعو قبل الصف، فلما طبع كجد فيو ر٘نو اهلل تعاىلعثيمٌن ال

بو  من كبار طالبو، كبدأشاركة ٠نموعة كقرر أف يراجعو ّن األخطاء، فساءه كثًننا
 .(ُ)قبل إكمالو ر٘نو اهلل تعاىلكلكنو توُب 

الشرح "ِندمة  اٜنفياف الشيخ عمر ر٘نو اهللالعثيمٌن كقد كلف الشيخ 
لو، كاتفق معو على منهج معٌن ُب  ر٘نو اهللبعد مراجعة الشيخ العثيمٌن  "متعاٞن

 ككاف على النحو التايل: ،عملو
 للصحيحٌن حاؿ كجوده فيهما أك أحد٨نا.االكتفاء بعزك األحاديث  .ُ
 إذا مل يكن فيهما فيخرج من مصدره، كيذكر حكمو باختصار. .ِ
 .(ِ)حذؼ التعليقات اٞننقولة من كالـ العلماء .ّ

عدة أمور حوؿ تكليفو ّنراجعة تعاىل كر الشيخ: عمر اٜنفياف كفقو اهلل كذ 
بإخراج  هلل تعاىلر٘نو االعثيمٌن الكتاب كإخراجو، كلها تدؿ على عناية الشيخ 

 ىذا الكتاب بصورة حسنة كمنها:
كاف ٩نتمع بو إذا جاء للرياض، ليقف على ما  ر٘نو اهلل تعاىل أف الشيخ .ُ

 .(ّ)كصل إليو ُب عملو بالكتاب، كيناقشو فيما ٪نتاج لتعديل
بعد ذلك أف يزكده ّٔاتفو اٝناص  ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن رأل الشيخ  .ِ

 يستجد من ملحوظات. صل معو مباشرة فيمااليتو 

                                                           

 .َُٕ -َُٔ :عثيمٌن ع ٜنياة العالمة ١نمد بن( اٛنام(ُ
 .َُٕ -َُٔ :عثيمٌن ( اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن(ِ
 .َُٖ :عثيمٌن ( اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن(ّ
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كاالستدراكات يرسل لو الزيادات  ر٘نو اهلل تعاىلكاف الشيخ: العثيمٌن  .ّ
لو جديد ليعدلو خالؿ عملو بالكتاب، حَّت كصل  بالناسوخ، كلما عنٌ 

 الكتاب للمطبعة، كىكذا بقية آّلدات.
كجهو إىل  ر٘نو اهلل تعاىلأشار الشيخ: عمر اٜنفياف إىل أف الشيخ: العثيمٌن  .ْ

ضع منت الزاد بلوف أ٘نر لئال يلتبس بالشرح، كىو الذم اختار حجم اٝنط، ك 
 كطلب كضع سعر النسخة على الغالؼ.

فدفعو  ر٘نو اهلل لد األكؿ أرسلو للشيخ:اٜنفياف من آّد فراغ الشيخ: عمر بع .ٓ
الصقًن إلبداء رأيو فيو، كتوثيق النقوالت الدكتور: سامي د طالبو كىو ألح

 .(ُ)ردىا الشيخالفقهية اليت يو 
كمل يقف الشيخ بالكتاب عند ىذا اٜند، فبعد ) اٜنفياف:يقوؿ الشيخ: عمر  .ٔ

أف طبع الكتاب كأصبح ُب األسواؽ، فرقو الشيخ على عدد من تالمذتو، 
كطلب من كل كاحد منهم مراجعة جزء منو، ٍب دفع إيل بصورة من 

 الطبعة مالحظاهتم، كطلب مين أف أراجعها، فما كاف لو كجو كضعتو ُب
 .(ِ)(عرضت عنوأاٛنديدة، كإال 

إف اإلخوة عندما ينقلوف )فقاؿ:  عن ىذا اٞنؤىلَّفر٘نو اهلل تعاىل الشيخ سئل ك  .ٕ
ألهنم يظنوهنا قليلة  ا، رّنا ٪نذفوف أشياء مهمة نظرنامن األشرطة كيفرغوهن

كٟنذا رأيت أف أراجع الشرح اٞنمتع، حَّت نلحق ما ٪نتاج إلٜناؽ،  ؛الفائدة
ؼ ماال ٪نتاج إليو، ككل إنساف يعرؼ الفرؽ بٌن مؤلف ١نرر كبٌن ك٥نذ

 .(ّ)(منقوؿ من األشرطة
                                                           

 .ُُُ :( اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن عثيمٌن(ُ
 .ُُِ :( اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن عثيمٌن(ِ
 .ُُِ: ١نمد بن عثيمٌن( اٛنامع ٜنياة العالمة (ّ
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 -على طولو- دُّ يع ُب شرحو للزاد كىو ر٘نو اهللأما طريقة الشيخ: العثيمٌن 
على أحد طرؽ شرح اٞنختصرات، كاليت  ر٘نو اهللمن اٞنتوف اٞنختصرة، فقد درج 

  تقـو عادة على إحدل الطرؽ التالية:
أف تتخلل مفردات اٞننت بٌن ثنايا الشرح، ُنيث يكوف كأنو كتاب كاحد،  (ُ

ٟنا، كما جرل على ذلك صاحب   انن يلأللفاظ كتبي كيكوف ُب أغلبو ٓنليالن 
 .٘نو اهللر كتاب: الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع، الشيخ: منصور البهوٌب 

و بشرح، يقـو كتذييل ٞننت ينتهي بو اٞنعىن كجعلو أصالن اقتصاص جزء من ا (ِ
على التصوير كالتدليل كالتعليل كالتعقيب، كىو ما جرل عليو الشيخ: 

 ُب كتابو: السلسبيل شرح الدليل عند شرحو للزاد. ر٘نو اهللصاّب البليهي 
أك على التوسع كبسط اٝنالؼ ُب اٞنسألة اٞنرادة ُب اٞنذىب أك اٞنذاىب  (ّ

ُب   -ر٘نو اهلل-اسم األخرل، كىو ما جرل عليو الشيخ: عبدالر٘نن بن ق
 كتابو: حاشية الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع. 

ريقة الثالثة، كإف كاف على الط ر٘نو اهلل تعاىلد جرل الشيخ: العثيمٌن كق (ْ
كثر من صاحب اٜناشية سالفة الذكر ُب اٞنذاىب كاالستدالؿ ٟنا يتوسع أ

 كمن ٍب الرتجيح.
 : أىمية الكتاب:المطلب الثالث

كالفن الذم ُنث فيو  احتول عليهاتابعة أل٨نية اٞنادة اليت  أ٨نية أم كتاب
ما درس كمنها ما بقي فناؿ  كال شك، فالبشر تؤلف منذ أزمنة مديدة، فمنها

 ا، كمنها ما ناؿ القبوؿ كلو، كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء.١ندكدن  قبوالن 
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اكيدؿ لذلك أف ميؤىلّْ  ا يبلغ ن كاحد، أحد٨نيؤلف كتابٌن ُب ف فنا كاحدن
لو ليس بقدر اٛنهد  ، أك يكوف النظرأبدان  ويلإخر رّنا ال ينظر فاؽ، كاآلاآل

فهذا  ؛ر٘نو اهللنوكم لل "رياض الصاٜنٌن"كأبلغ مثاؿ كتاب ، الذم بذؿ فيو
دخلو، بينما من بيوت اٞنسلمٌن إال  مل يذر بيتنا نوأقلنا  الكتاب ال نبالغ إذا
كانتشار أم شيء بعد ، العلم طلبة ال يعرؼ ّٔا بعض للمؤلف نفسو كيتيب

، كلو ُنثنا أم ّنادتو، كرّنا ّنا يكتنفو من أمور قد يكوف ٠نردنا تعاىلتوفيق اهلل 
 :نتشار الكتب لوجدنا منها مثالن األسباب اليت تكتنف ا

 قوة طلبة اٞنؤلف ككثرهتم. .ُ
 اٞنؤلف بٌن أقرانو. ةشهر  .ِ
 اٞنؤلف ٞننصب ديين. ؤتبو  .ّ
 ؤلف.تبين الدكلة ٞننهج اٞن .ْ
 الطفرة العلمية ُب زمن اٞنؤلف. .ٓ
 صالحيتو ٞنقررات دراسية نظامية أك غًن نظامية. .ٔ
 ا لشر٪نة كبًنة من الناس.كوف موضوع الكتاب مهمن  .ٕ

ر٘نو اهلل كمن الركائع ما كرد ُب رسالة من الشيخ: أ٘ند بن ١نمد اٜننبلي 
... ) قاؿ فيها:بعد كفاتو،  ر٘نو اهلل تعاىل : ابن تيميةإىل تالميذ الشيخ تعاىل

ليقيمن اهلل سبحانو لنصرة ىذا الكالـ، كنشره كتدكينو  تعاىل إف شاء اهللككاهلل 
ىم إىل اآلف  الن اكتفهمو، كاستخراج مقاصده كاستحساف عجائبو كغرائبو، رج

ٕنأل  ر٘نو اهللىي كتب ابن تيمية  فها ؛كقد حصل، (ُ)(ُب أصالب أبائهم

                                                           

 .َُِ :( اٛنامع لسًنة شيخ اإلسالـ: ابن تيمية خالؿ سبعة قركف(ُ
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ر٘نو كمثل ىذا حصل للشيخ: العثيمٌن ، ائهاواؽ، كيتسابق الناس على اقتناألس
كاف الشيخ قد أراد أف يتفرغ للتأليف، ) يقوؿ الشيخ إحساف العتييب: ،اهلل

فنصحو بعض إخوانو أف الناس ُناجة إىل التعليم، كأف اهلل تعاىل قد يهيئ لك 
من ٩نمع علمك الذم تعلّْم فييجمع لك األمراف! ككاف ذلك، فأخرجت 

 .(ُ)(إىل كتب مقركءة بعناية كترتيب فائق أشرطتو اٞنسموعة
 حيث يقوؿ:لشيخ: عبدالر٘نن السديس بل أبلغ من ذلك ما أكرده ا

أذكر أٌٍل مرة ُب إحدل الدكؿ الغربية، دخلت أحد اٞنراكز اإلسالمية، كفيو )
ر من ١نيٌب مكتبة متواضعة، فإذا أنا ّنجموعة من طالب العلم ُب ىاتيك الٌديا

كىم مل يركه، كقد عكفوا على كتبو كمؤلفاتو كرسائلو، يقرؤكهنا  الشيخ ر٘نو اهلل
 كيبذلوف جهودىم ُب ترٗنتها بلغتهم، فقلت: سبحاف اهلل الذم كتب لشيخنا

 .(ِ)(ا، كلقد بٌشرتو بذلك فسيٌر كثًنناالقبوؿ حٌَّت ُب ٠ناىل الغرب كأقاصي الٌدني
قبل حوايل ) :اهلل اٛناليل فقاؿكقد أشار إىل ٥نو من ذلك الشيخ: عبد

زرت أمريكا، فالتقيت بطائفة من الشباب ىناؾ، كعرضت  ٙنسة عشر عامنا
عليهم ىل عندكم من كتب الشيخ ١نمد العثيمٌن كأشرطتو؟ فقاؿ أحدىم: 

لػو، فوجدت أٌف ىذه األشرطة مل أٚنعها أنا  عندم ثالٖنائة كٙنسوف شريطنانعم 
يناسب  عليو ّنا قد مٌن اهلل عاىلت ر٘نو اهللبنفسي كمل أرىىا، كعرفت أف الشيخ 
نشركا علمو ُب أصقاع العامل حٌَّت ُب  فضلو، بأف ىٌيأ لػو قلوبنا كإخواننا

 .(ّ)(أمريكا
                                                           

 الشبكة العاٞنية. العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل، مقاؿ منشور علىة الشيخ ( كقفات ُب حيا(ُ
 .َُِ :الدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن( (ِ
 .ََُ :١نمد بن صاّب العثيمٌن ة اإلماـ( صفحات مشرقة من حيا(ّ
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لوجدناىا  -الشرح اٞنمتع-كلو أردنا أف نلخص دالئل أ٨نية ىذا الكتاب 
 فيما يلي:

 .اٞندققٌن احملققٌن ءمكانة الشيخ العلمية كخاصة الفقهية، فهو من الفقها .ُ
 ألىم اٞنختصرات الفقهية ُب اٞنذىب اٜننبلي. أف الكتاب يعد شرحنا .ِ
 األسلوب اٞنتٌن الرصٌن، من جهة اٞننهجية العلمية كاٞننحى الفقهي. .ّ
بالنصوص الشرعية كالتعليالت  التأصيل الشرعي العميق، مدعومنا .ْ

 الدقيقة.
 ا.من مسائل اٝنالؼ الفقهي، كعرضها بأدلتها كتعليالهت استيعاب كثًننا .ٓ
 عن اٞنذىبية الفقهية الضيقة. رتجيح بٌن أقواؿ العلماء، متجردناعنايتو بال .ٔ
 كثرة رجوع اٞنربٌن كاٞنفتٌن لو خاصة ُب اٞنواقع على الشبكة العاٞنية. .ٕ
 من اٞنراجع اٞنعاصرة اليت تواكب اٞنسائل اٞنستجدة. دُّ أف الكتاب يع .ٖ
 قعي للمسائل الفقهية.لتصوير الوابإيراد ا ًنناعين كث ر٘نو اهللأف الشيخ  .ٗ

 الكتاب: : ميزاتالمطلب الرابع
كىو -عندما يعمد شخص إىل التأليف كىو يعي اٞنعىن اٜنقيقي للتأليف 

زيادة تصوير أك مواكبة القائم على التميز عمن سبق، إما ببسط أك اختصار أك 
ًفًو، حَّت ٩ند من فالبد أف تكوف لو بصمتو اٞنميزة على ميؤىلَّ  -جديد ...

فيد منو، أما ما ىو دارج بكثرة ُب سوؽ التأليف من سباؽ ١نمـو للتأليف، يست
بالبعض إىل نسخ مؤلف ٍب لصقو كتغيًن العنواف كاٞنؤلف فقط، فهذا عبث  احد

مل تنل كتبو  ر٘نو اهلل تعاىليستحق فاعلو الذـ كالقدح ال الثناء كاٞندح، كشيخنا 
كدقة الوصف، كالعناية بالدليل ىذا القبوؿ العجيب إال لتميزىا، ُنسن السبك 

عبارة عن  كتبو  ، كإف كانت أكثر، كالرصانة ُب العرض كالرتجيحكفخامة التعليل
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ٟنا، بل إف بعضها  توكسو، كلكنها ٕنيزت ّنراجعدر لريغ لألشرطة الصوتية تف
تعىن بذلك،  ؤسسةمنشأ رات، ككلف من طالبو من يراجعو، كأراجعو عدة م

 ٌن اٝنًنية، فأصبحت ىي اٞنسؤكلة عن إخراج كتبو.عثيمكىي مؤسسة الشيخ ال
، الدكتور ناصر الزىراٍل عمومناالعثيمٌن  ك٣نن أشار لتميز كتب الشيخ

علمية ُب ٠ناالت  آثارنا لقد صنف الشيخ ير٘نو اهلل) :ُب ذلك حيث يقوؿ
مكتوب ُب: العقيدة كالفقو كاٜنديث كاألخالؽ كالسلوؾ شَّت، من مسموع ك 

ىا، ٣نا كاف ٟنا األثر الكبًن ُب استفادة الناس منها، سواء على كاٞنعامالت كغًن 
كمنقطع النظًن،  العلم، ككاف اإلقباؿ عليها شديدنامستول عامة الناس أك طلبة 

ٞنا يلمسوف ُب ذات الشيخ من األىلية كالكفاءة  ؛كما ذاؾ إال لثقة الناس بو
صدم للفتول كالتأليف، التامة، اليت ترشحو إىل إصدار األحكاـ الشرعية، كالت

 ،-وح ُب األلفاظ، ككضوح ُب اٞنعاٍلكض-ٕنتاز مؤلفات الشيخ بػ: الوضوح ك 
بعيدة عن التطويل اٞنمل، كالتعقيد كاالختصار اٞنخل، استدالالتو مدعومة 
باألدلة الصحيحة، كالتعليالت كاألقيسة الصر٪نة، مع إبداع ُب التبويب، كحسن 

تقسيم، إىل غًن ذلك من األساليب البديعة اليت فيما ٪نتاج إىل  ُب التقسيم،
 .(ُ)(٪نلي ّٔا الكتاب، حَّت ٫نرجو ُب أركع كأحسن لباس

ينقل عن  "شرح زاد اٞنستقنع الشرح اٞنمتع"كتاب كُب كالـ خاص عن  
تعاىل  ر٘نو اهللالعثيمٌن ُب أىم ٚنات منهج الشيخ  قولو الربعي الشيخ سليماف

مسائل، كقد ساعدت العقلية آّربة للشيخ تأكيد التحرير الدقيق لل) :ةالعلمي
ىذه السمة كترسيخها ُب شركحو كمؤلفاتو كفتاكيو، بذرائع أصولية معتربة، 

                                                           

 .ِّ :د( ابن عثيمٌن اإلماـ الزاى(ُ
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ا ُب مطردن  للعلل، كانضباطنا اا متناىين فأٖنرت صوابية غالبة ُب الفتول، كٓنديدن 
 األقيسة، كاستقامة مسددة ُب التفريع، كلقد برزت ىذه اٝنصائص كسواىا ُب

 .(ُ) (الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع لصفتو اٞننهجية ...
يربز ُب مقدمة )فيقوؿ عن ىذا الكتاب القيم:  اٞنرم عصاـأما الشيخ 

 "الشرح اٞنمتع" الشركح الفقهية اٞنطبوعة، شىرح الشيخ لزاد اٞنستقنع اٞنسمى بػ
ٗنل ما  ، كمن أ"زاد اٞنستقنع"كيعترب ىذا الشرح من أنفس الشركح على  ،...

 كتب الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل؛ حيث إنٌو يتميز باآلٌب:
 سهولة العبارة. .ُ
 التعليق على اٞنسائل اٜنادثة اٞنعاصرة. .ِ
 ، كبياف أكجو ضعف القوؿ اٞنرجوح.تصحيح القوؿ الصحيح .ّ
 التعليق على أخطاء بعض الفقهاء. .ْ
 التنبيو على بعض األقواؿ الشاٌذة. .ٓ
 الـ ر٘نو اهلل تعاىل.إبراز الكثًن من توجيهات شيخ اإلس .ٔ

 .(ِ)(على مسٌمى ، ككاف ُنقٍّ اٚنناكاسعان  ىذا الكتاب قبوالن كقد القى  
 س: بعض ما قيل فيو:المطلب الخام

، تعاىل كىو أعظم ما خلفو الشيخ ر٘نو اهلل) اٜنسٌن: يقوؿ الشيخ: كليد
 .(ّ)(ا، كمن أىم اٞنراجع ُب كتب الفقوا كأكسعها نفعن كيعد أكرب مؤلفاتو حجمن 

                                                           

 .ْٕٔد: ابن عثيمٌن اإلماـ الزاى ((ُ
 .ُُٗ-َُٗ :ابن عثيمٌنفقيو األمة العالمة ( الدر الثمٌن ُب ترٗنة (ِ
 .َُٓ :( اٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن عثيمٌن(ّ
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الشرح اٞنمتع على زاد ") :اٞننياكم كيقوؿ الشيخ: ١نمود بن ١نمد
كفيها يظهر دقة علم  ،ا، كىو أكرب مؤلفات الشيخ كأكثرىا نفعن "اٞنستقنع
 .(ُ)(اكقد يصل إىل ٙنسة عشر ٠نلدن  ،الشيخ
فدكنك كتابو العجاب اٞنستطاب ) يقوؿ الشيخ الدكتور: ذياب الغامدم:ك 

ا بناصية الدليل كأزمة التعليل، ال بالتعصب أخذن  كل ذلك،  "الشرح اٞنمتع"
 .(ِ)(كالتقليد، كال بالغلو كالتشديد

الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع" ىذا ") :آؿ إٚناعيل كيقوؿ الشيخ: ١نمد
، تأليف (ّ)اٞنستقنع يعترب أكرب شرح ٞنختصر ُب الفقو على اإلطالؽ الشرح لزاد

، يقع ُب ٙنسة العثيمٌن ر٘نو اهلل: ١نمد اٛنليل الفقيو العامل العالمة الشيخ
ا عباراتو كحللها، فهو تعاىل ر٘نو اهلل  فك، ابن اٛنوزم ، الناشر دارعشر ٠نلدن

ف حيث أال ؛اٞنستقنع ىيبةه، الشارح كسر ىذه اٟنيبة شرح ما بعده شرح، فلزاد
 .(ْ)(اٜنديد عليو السالـلداككد  فاهلل لو العبارات اٞنعقدة كما أال

 تالميذ الشيخ لكتابو: ة: خدمالسادسالمطلب 
نتشار اعند اٜنديث عن أ٨نية ىذا الكتاب، أشرت إىل أف ٣نا يسبب 

كتبنيهم لكتبو، كىذا ما حصل  مؤلفت كقبوٟنا كجود طالب فاعلٌن للاٞنؤلفا
 ،طالبو ك١نبيوقبل كبًنة من   إذ بذلت جهود ؛ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن للشيخ 

 ٝندمة ىذا الكتاب، حيث تنادكا ؛غًن مباشرة أك ،اشرةمب و٣نن تتلمذ علي سواء

                                                           

 .ُٕ :( الشرح الكبًن ٞنختصر األصوؿ من علم األصوؿ(ُ
 .ِٗ :( كرائم الرتاجم صفحات من أعالـ العصر(ِ
 ( ُب ىذا الكالـ نظر؛ فآّموع شرح اٞنهذب أكرب منو، كاٞنغين شرح ٢نتصر اٝنرقي أكرب منو.(ّ
 ـ.ََِٗ/ُ/ُ  -ىػ َُّْ/ُ/ٓ، بتأريخ: ُِّْٓ، العدد: السعودية ( صحيفة اٛنزيرة(ْ
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 :باآلٌب ك٤نمل ىنا ىذه اٛنهود
الشرح زاد " كتابػبتسجيل اٞنادة العلمية ل د اٜنسٌن: كليعناية الدكتور .ُ

، ٍب تتابع منذ بداية التحاقو بدرس الشيخ على أشرطة كاسيت  "اٞنمتع
 الكتاب. ىو النواة ٟنذا دُّ الطالب على التسجيل، كالذم يع

خالد اٞنشيقح الدكتور سليماف أبا اٝنيل ك معايل الدكتور جهود الشيخٌن:  .ِ
 ُب تفريغ ىذا الكتاب اٛنليل من األشرطة كالعناية بو حَّت طبع.

 للطباعة. كتقد٬نو جاىزناذا الكتاب راجعة ىّنعناية الشيخ عمر اٜنفياف  .ّ
طباعتو، مراجعة ٠نموعة من طالب الشيخ: العثيمٌن ٟنذا الكتاب بعد  .ْ

 .ر٘نو اهلل تعاىلنفسو العثيمٌن بطلب من الشيخ 
اٝنليل، ٓنت مسمى:  لكتاب من قبل الشيخ: أ٘نداختصار ىذا ا .ٓ

 التهذيب اٞنقنع ُب اختصار الشرح اٞنمتع.
الكوارم، ٓنت مسمى:  ستاذة: كاملةمن قبل األ اختصار ىذا الكتاب .ٔ

 اٞنختصر من اٞنمتع من شرح زاد اٞنستقنع.
ئد د الرتبوية اليت اشتمل عليها الكتاب، من خالؿ كتاب: فواسرب الفوائ .ٕ

 العنزم.الدكتور: مرضي لشيخ لتربوية من الشرح اٞنمتع، 
عن اختيارات الشيخ ُب ىذا الكتاب حَّت  الذياب كتب الشيخ: ١نمد .ٖ

الراغبٌن إىل توجيو كٚنى كتابو:  ،(َٓٗلغت اختياراتو )كب ،اٛنزء الثامن
 ٌن.عثيمال اختيارات الشيخ
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 :الثالثالفصل 
 ،طرق الشيخ في التعليل
 كٓنتو أربعة مباحث:

 .عمومان  اٞنبحث األكؿ: طرؽ الشيخ ُب التعليل
 اٞنبحث الثاٍل: الطرؽ اٞنرتبطة بالنص الشرعي.
 اٞنبحث الثالث: الطرؽ اٞنرتبطة بالفقو كأصولو.

 اٞنبحث الرابع: الطرؽ اٞنرتبطة ّنا سوا٨نا.
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 المبحث األول:
 .اعمومً  طرق الشيخ في التعليل

 :تعليل عند الشيخطرق ال أواًل: أنواع
٧نوذج رئيس ، كأ"الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع"بعد استعراض شامل لكتاب 

، ّٔدؼ رصد كحصر ما يتمحور حولو منهج الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل من فقو الشيخ
ل يرجع إىل مناطات كثًنة ُب التعلي ُب التعليل، كجدت أف منهجو ر٘نو اهلل تعاىل

كمستمسكات عديدة تدؿ على سعة فقهو كدقة علمو، كقد بلغت ُب حدكد ُنثي 
 طريقة، متنوعة رتبتها حسب أقرب تصنيف ٟنا، كقد ٌنكاستقصائي ٟنذه الطرؽ ثالث

 ٠ناالت ىي: ةرأيت تصنيفها إىل ثالث
 الطرؽ اٞنرتبطة بالنص الشرعي. .ُ
 الطرؽ اٞنرتبطة بالفقو كأصولو. .ِ
 الطرؽ اٞنرتبطة ّنا سوا٨نا. .ّ

 :سلكها في التعليل لرأيو إجمااًل  طرق التيثانياً: سرد ال
 التعليل بالنص الشرعي. .ُ
 التعليل بتعليل النص الشرعي. .ِ
 التعليل باإلٗناع. .ّ
 التعليل بقوؿ الصحايب. .ْ
 التعليل بالعرؼ كالعادة. .ٓ
 التعليل باٜنكمة. .ٔ
 التعليل باٞنصلحة. .ٕ
 التعليل باالستصحاب. .ٖ
 يل بالقياس.التعل .ٗ



 

58 
 

 التعليل بالقاعدة الفقهية. .َُ
 التعليل بالقاعدة األصولية. .ُُ
 التعليل ّنخالفة القاعدة. .ُِ
 التعليل باللغة. .ُّ
 التعليل بالضابط. .ُْ
 التعليل برباءة الذمة. .ُٓ
 التعليل بالشرط. .ُٔ
 التعليل ّنفهـو اٞنخالفة. .ُٕ
 التعليل باالحتياط. .ُٖ
 التعليل باٝنالؼ. .ُٗ
 التعليل بالتيسًن. .َِ
 .التعليل بالتشديد .ُِ
 التعليل باٜنكم. .ِِ
 التعليل باٞننطق. .ِّ
 التعليل بالتجربة. .ِْ
 التعليل بالظنة. .ِٓ
 التعليل بالتشبو بغًن اٞنسلمٌن. .ِٔ
 التعليل بظاىر اٜناؿ. .ِٕ
 التعليل بعدـ الفرؽ. .ِٖ
 التعليل بالشذكذ. .ِٗ
 التعليل بصورة اٞنسألة. .َّ

 .إف شاء اهلل ،األقساـ كأمثلتها ه ٟنذكسأكرد بعد ىذا اٞنبحث تفصيالن 
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 لثاني:المبحث ا
 ،الطرق المرتبطة بالنص الشرعي

 :وتحتو تسعة مطالب
 المطلب األول: التعليل بالنص الشرعي:

ا على النص كمفهومو كال يقصد بو االستدالؿ قن فى كُب ىذه اٜنالة يكوف متػَّ 
كالذم نعلل ) :ر٘نو اهلل تعاىل، بل مراجعة منطلقات القوؿ بو، يقوؿ بو ابتداءن 

 ،(ُ)(صلى اهلل عليو كسلمف نقوؿ ىكذا فعل النيب بو دكف أف يعرتض معرتض أ
كذلك عند حديثو حوؿ عدـ مشركعية الوقوؼ عند ٗنرة العقبة للدعاء، فقد 

اٛنمرة  –نقل عدة تعليالت للعلماء ُب سبب عدـ الوقوؼ عند ٗنرة العقبة 
مع مشركعية الوقوؼ عند الصغرل كالوسطى، ٍب عىقَّبى ّٔذه العبارة،  -الثالثة 
كىو ىنا ٣نكن،  ،اأف األكىل التعليل بالنص إذا كاف ٣نكنن  إىل ر٘نو اهلل يشًن

مل يقف عند ٗنرة العقبة للدعاء كما ثبت من صلى اهلل عليو كسلم فالنيب 
ٍبيَّ يىٍأٌب اٛنٍىٍمرىةى الَّيًت ) :أنو قاؿ ماعنهتعاىل رضي اهلل بن عمر عبداهلل حديث 

بػّْري ًعٍندى كيلّْ حىصىاةو، ٍبيَّ يػىٍنصىًرؼي كىالى ًعٍندى اٍلعىقىبىًة، فػىيػىٍرًميهىا بً  ، ييكى سىٍبًع حىصىيىاتو
 .(ِ)(يىًقفي ًعٍندىىىا

 المطلب الثاني: التعليل بتعليل النص الشرعي:
من أقول يعد من الكتاب أك السنة  التعليل بالنص الشرعيكال شك أف 

مسألة طهورية  ُب الشرعي مباشرة، كمثالو:رتباطو بالنص الكذلك التعليالت، 
اٞناء اليسًن الذم خلت بو امرأة لرتفع حدثها، كرد ُب حديث اٜنكم بن عمرك 

                                                           

 .ِّٓ/ٕ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُّٕٓ، رقم: َّٖ/ُحيح البخارم:ص( (ِ
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نػىهىى أىٍف يػىتػىوىضَّأى  صلى اهلل عليو كسلمفَّ النَّيبَّ إأنو قاؿ:  عنو رضي اهللالغفارم 
كىو اٞنذىب -، كمن ىنا قاؿ بعض العلماء (ُ)(الرَّجيلي ًمٍن فىٍضًل طىهيوًر اٍلمىٍرأىةً 

 .(ِ)أف ىذا اٞناء ال يرفع حدث الرجل كال بد من استعماؿ غًنه -ٜننبليا
يرل أف الصحيح أف النهي عن استعماؿ  ر٘نو اهللكلكن الشيخ العثيمٌن 

اٞناء على سبيل كراىة التنزيو، كأف اٞناء باؽ على طهوريتو، فيجوز النوع من ىذا 
ؾ تعليل، كىو أف كىنا) للرجل استعمالو ُب رفع اٜندث، كعلل لذلك فقاؿ:

نب، يعين أهنا ًإذا اغتسلت منو من اٛننابة فًإف اٞناء باؽو على  اٞناء ال ٩ني
ُب ىذه اٞنسألة، كما  صلى اهلل عليو كسلم، كىو ما علل بو النيب (ّ)(طىهيوريتو

اٍغتىسىلى بػىٍعضي ) أنو قاؿ: رضي اهلل تعاىل عنهماُب حديث عبداهلل بن عباس 
ٍفنىةو  صلى اهلل عليو كسلمأىٍزكىاًج النَّيبّْ   صلى اهلل عليو كسلم، فىجىاءى النَّيبُّ (ْ)ُب جى

، فػىقىاؿى رىسيوؿي اًإٍلّْ كيٍنتي جينيبن  ،لًيىتػىوىضَّأى ًمنػٍهىا أىٍك يػىٍغتىًسلى: فػىقىالىٍت لىوي: يىا رىسيوؿى اللَّوً 
"صلى اهلل عليو كسلماللًَّو   .(ٓ)(: "ًإفَّ اٍلمىاءى الى ٩نىٍنيبي

 لب الثالث: التعليل باإلجماع:المط
 صلى اهلل عليو كسلماتفاؽ ٠نتهدم ىذه األمة بعد النيب ) كاإلٗناع ىو:
 .(ٔ)(على حكم شرعي

                                                           

 .(ُُرقم: ، ّْ/ُ: إركاء الغليل) كصححو األلباٍل ،َِٓٓٔرقم:  ،ِِٓ/ّْ مسند أ٘ند:( (ُ
 .ُُ/ُ :( الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع(ِ
 .ْٔ/ُ :الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( (ّ
 ، مادة: جفن(.ٖٗ/ُّ :عربلساف ال) ي أعظم ما يكوف من القصاع( اٛنىٍفنىة: إناء للطعاـ، كى(ْ
حسن  كقاؿ الرتمذم: ،ٓٔرقم: ، ُُِ/ُ :الرتمذم ، كسننٖٔرقم:  ،ِٔ/ُ سنن أيب داككد:( (ٓ

 صحيح.
 .ْٔ/ُ :( األصوؿ من علم األصوؿ(ٔ
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اإلٗناع نوعاف: قطعي كظين، ) :ر٘نو اهلل تعاىلٗناع يقوؿ كحوؿ أنواع اال
جوب الصلوات فالقطعي: ما يعلم كقوعو من األمة بالضركرة، كاإلٗناع على ك 

كفر كىذا النوع ال أحد ينكر ثبوتو كال كونو حجة، كي ٓنرَل الزٌل،اٝنمس ك 
كالظين: ما ال يعلم إال بالتتبع كاالستقراء، كقد ٢نالفو إذا كاف ٣نن ال ٩نهلو، 

اختلف العلماء ُب إمكاف ثبوتو، كأرجح األقواؿ ُب ذلك رأم شيخ اإلسالـ ابن 
عليو  الذم ينضبط ما كاف: كاإلٗناع (ُ)تيمية حيث قاؿ ُب العقيدة الواسطية

 .(ِ)(إذ بعدىم كثر االختالؼ كانتشرت األمة ؛السلف الصاّب
قاؿ ُب ) :ر٘نو اهلل تعاىلكحوؿ قوة حجية اإلٗناع يقوؿ الشيخ العثيمٌن 

كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى ) : كىو جائز باإلٗناع، لقولو تعاىل:"الركض اٞنربع"
أف يقاؿ: جائز  كالصواب إف ىذا التعبًن فيو نظر، :م يقوؿبعضه، (ّ)(الرّْبىا

 بالكتاب كالسنة كاإلٗناع.
ألف  ؛لكن اٞنؤلف لو كجهة نظر، فأراد أف يبدأ باإلٗناع، ٍب يذكر مستنده

اإلٗناع قاطع للنزاع ِنالؼ النص، فالنص قد يكوف فيو مدخل ٞنؤكؿ فال 
 .(ْ)(يوافقك من استدللت عليو بو على ما استدللت بو عليو

باإلٗناع، قولو ُب مسألة جواز االستنجاء  ر٘نو اهلل تعاىلو كمن أمثلة تعليل
األكىل: أف قضى حاجتو ال ٫نلو من ثالث حاالت، كاإلنساف إذا ) باٞناء:

يستنجي باٞناء كحده. كىو جائز على الراجح، كإف كجد فيو خالؼ قدَل من 

                                                           

 .ُِٖ :( اعتقاد الفرؽ الناجية اٞننصورة )العقيدة الواسطية((ُ
 .ٓٔ :( األصوؿ من علم األصوؿ(ِ
 .ِٕٓية رقم: ( سورة البقرة، من اآل(ّ
 .ْٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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ّٔذه القاذكرات، بعض السلف حيث أنكر االستنجاء كقاؿ: كيف ألوث يدم 
 .(ُ)(كالصحيح اٛنواز، كقد انعقد اإلٗناع بعد ذلك على اٛنواز

 :(2)المطلب الرابع: التعليل بالقياس
صل فيها خالؼ، كىو حجة عند كالقياس ىو أحد األدلة الشرعية اليت ح

القياس حجة عند ) يقوؿ الدكتور عياض السلمي: ،من العلماء اٛنماىًن
 .(ّ)(ألربعةألئمة اٗناىًن العلماء كمنهم ا

 بالقياس، قولو ُب مسألة ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
مسألة: الويضيوء من ) بل:ٜنم االبعض استعماؿ اٞنرؽ الذم خالطو الوضوء من 

مرًؽ ٜنم اإًلبل. اٞنذىب: أنو غًن كاجب، كلو ظهر طعمي اللَّحم؛ ألنو مل يأكل 
: أنو ٩نب الويضيوء لوجود الطعم ُب اٞنرؽ، كما لو (ْ)كفيو كجو لألصحاب .اٜنمن 

فاألحوط أف يتوضَّأ،  ؛اطبخنا ٜنم خنزير فًإف مرقو حراـ، كىذا تعليل قومّّ جدن 
 .(ٓ)(أما ًإذا كاف اٞنرؽ ُب الطَّعاـ، كمل يظهر فيو أثره فًإنو ال يضرُّ 

                                                           

 .َُّ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
ك٣نن حكى اإلٗناع على جواز االستنجاء باٞناء ابن اٞننذر، حيث قاؿ ر٘نو اهلل تعاىل: )كقد       

 :كاالختالؼ كسط ُب السنن كاإلٗناعأٗنع أىل العلم على أف النجاسة تزكؿ باٞناء(. )األ
ُ/َّٓ). 

ا: إٜناؽ فرع بأصل ُب ( القياس ُب اللغة: التقدير، كيطلق على اٞنساكاة بٌن شيئٌن، كاصطالحن (ِ
 :اٜنكم الشرعي الثابت لو الشرتاكهما ُب علة اٜنكم. )أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو

ُِْ.) 
 .ُّٕ/ُ :( أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو(ّ
بكلمة: كجو: أم: قوؿ ُب اٞنذىب، كيقصد بكلمة: األصحاب: أم: بعض علماء ( يقصد (ْ

 اٞنذىب اٜننبلي.
 .َّٕ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
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 المطلب الخامس: التعليل بقول الصحابي:
نفرد ا ءن اليل ملـز خالؼ معركؼ بٌن العلماء، سو كُب حجية قوؿ الصحايب كد

، أك خالفو أحد من رضي اهلل تعاىل عنوبقولو كمل يوجد لو ٢نالف من الصحابة 
ا من كتاب اهلل أك سنة رسولو الصحابة فيما اْنو لو، كل ذلك فيما ال ٫نالف نصن 

 أك إٗناع ثابت. صلى اهلل عليو كسلم
بقوؿ الصحايب، مسألة عدـ  ٘نو اهلل تعاىلر كمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 

ىناؾ كالئم ٩نتمع عليها الناس غًن كليمة العرس، ) إذ يقوؿ: ؛جواز كليمة العزاء
، فمن الوالئم احملرمة أف  منها ما ىو مباح، كمنها ما ىو مكركه، كمنها ما ىو ١نـر

، فهذه ٩نتمع الناس إىل أىل اٞنيت للعزاء، كيصنع أىل اٞنيت الطعاـ للمجتمعٌن
كينَّا نػىعيدُّ ااًلٍجًتمىاعى ًإىلى : رضي اهلل تعاىل عنو ١نرمة، لقوؿ جرير بن عبد اهلل البجلي

كالنياحة كبًنة من الكبائر، ألف  .(ُ)أىٍىًل اٍلمىيًّْت كىصىًنيعىةى الطَّعىاـً بػىٍعدى دىٍفًنًو ًمنى النػّْيىاحىةً 
لىعىنى النَّاًئحىةى  صلى اهلل عليو كسلمالنيب 

(ِ))(ّ). 
 :(4)ل بالعرفالمطلب السادس: التعلي

 كالعرؼ من األدلة اٞنختلف فيها، حاٟنا حاؿ قوؿ الصحايب.
هنا مرجع كضابط لألحكاـ الشرعية، كمن القواعد عادة أكاألصل ُب العرؼ كال

 .(ٓ))العادة ١نكمة( الفقهاء ككل اٞنذاىب قاعدة: اٞنقررة لدلالفقهية 
                                                           

 (.ُُْ، رقم: ُٕٔ :لباٍل )أحكاـ اٛننائزكصححو األ ،َٓٗٔرقم: ، َٓٓ/ُُ مسند أ٘ند:( (ُ
 (.ٕٗٔ، رقم: ِِِ/ّ :غليل)إركاء الكضعفو األلباٍل  ،ُُِِٔرقم:  ،ُٔٔ/ُٖ مسند أ٘ند:( (ِ
 .ُّٗ/ُِ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
بو كما أش ،ُب البيع كالشراء كالنكاح ،اعة من الناس كيتعارفونو فيما بينهم( العرؼ ىو: ما يعتاده ٗن(ْ

 (.ٔٗ :)شرح القواعد السعدية ذلك من األمور اليت يعتادكهنا
عل  دة: أف العادة( معىن القاع(ٓ يرد نص مل  إذاكم شرعي مل يينص على خالفو، إلثبات ح دليالن ْني

 (.ِٖٗ/ُ :. )القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اٞنذاىب األربعةا، أك كرد كلكن عامن ٫نالفها
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كالقاعدة ) :ر٘نو اهلل تعاىللشيخ العثيمٌن كُب عمل العرؼ ك٠نالو يقوؿ ا
 اٞنعركفة: أف ما أتى، كمل ٪ندد بالشرع فمرجعو إىل العرؼ، كما قيل:

 (ُ)(بالشرع كاٜنرز فبالعرؼ احدد     د  حدَّ ػػػػم يػػػػى كلػػػا أتػػػػل مػػػػكك
 .(ِ)ا(ا كاٞنشركط شرطن )اٞنعركؼ عرفن  قوٟنم: يةكمن القواعد الفقه

مهمة، أشار ٟنا الدكتور: كىبة الزحيلي، حوؿ العرؼ اٞنعترب،  كىناؾ مسألة
كإ٧نا تعترب العادة إذا كانت ) ا ُب مسألة ما فقاؿ:حَّت يصلح ألف يكوف حاكمن 

، كيقصد بذلك: أنو عندما ٥نتاج للرجوع (ّ)(سابقة، فال عربة بالعرؼ الطارئ
تقر قبل تحديد أمر ما ُب قضية معينة، فإف كاف العرؼ حصل كاسللعرؼ ل

ا ٟنذه القضية، كإف كاف حدكثو حدكث ىذه القضية أخذنا بو كاعتربناه ١نددن 
، عليها ٟنا أكحاكمنا اكاستقراره بعد حدكث القضية مل يعتد بو كمل يكن ١نددن 

مثاؿ ذلك: لو اشرتل إنساف من غًنه سلعة معينة بستٌن رياالن قبل مائة سنة، 
جودة بيننا اآلف، بل ّنا يسمى رياالن ُب فإننا ال ٥نكم على ذلك بالرياالت اٞنو 

ذلك الزماف، كذلك أف الرياالت ُب ذلك الزماف كانت من فضة، كاآلف 
 .(ْ)من كرؽ فيعمل ُنكم العرؼ السابقت الالريا

                                                           

 .ِِٕ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
و بدكف اشرتاط صريح، فهو بمل ارفو الناس، كاعتادكا التعاتع إذااد اٞنعت مر( معىن القاعدة: إف األ(ِ

. )القواعد ا للنص ِنصوصوأالَّ يكوف مصادمن بشرط ، مرعي، كيعترب ّننزلة االشرتاط الصريح
 (.ّْٔ/ُ :الفقهية كتطبيقاهتا ُب اٞنذاىب األربعة

 .ِٓ/ُ :لقواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اٞنذاىب األربعةا( (ّ
 يتمثل ُب: الفرؽ بٌن العرؼ كالعادة. كذكر أف ُُُ :يةشرح اٞننظومة السعدية ُب القواعد الفقه( (ْ

العادة متعلقة باألفراد، بينما العرؼ متعلق بآّتمع؛ كلذلك يقاؿ: عادة اٞنرأة ُب اٜنيض؛ أف 
 .ألهنا تتعلق باؿ ألهنا تتعلق بآّتمعات ألهنا فرد، كيقاؿ: العرؼ ُب استعماؿ لفظ الرياالت
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مسألة صحة بيع ٔنيًن اٞنشرتم  بالعرؼ كالعادة: ل الشيخمثلة تعليكمن أ
عو الناس يكوف عنده كومة من مسألة: يوجد اآلف بيع يتباي) قوؿ:إذ يبالسلعة، 

فلو قاؿ لك: بعت عليك كاحدة من ىذه الكومة بريالٌن،  ،اٜنبحب )البطيخ(
ٔنًن، فعادة الناس اآلف أف البيع صحيح نافذ كأف اٞنشرتم إذا أخذ اٜنبة اليت 
يريدىا، أجازىا البائع أك منع، لكن البائع قد عرؼ أف أعلى ما يكوف من ٖنن 

لغ ريالٌن، كيعلم أنو غًن مغبوف فمثل ىذا ينبغي أنو يقاؿ ىذه آّموعة أف يب
ا، بالصحة؛ ألف الناس تعارفوا على ىذا البيع كال يركف فيو جهالة كال غررن 

كاألصل ُب اٞنبايعات كالعقود اٜنل كالصحة، ككذلك بيع شاة من قطيع، يأٌب 
جرل ّٔا  -اأيضن -اؿ، ىذه ػإىل قطيع من الغنم كيقوؿ: اخرت ما شئت ّنائة ري

 .(ُ)(اؿػالعرؼ، كىو إذا اختار فإف البائع يعلم أف أعلى ما يكوف ّنائة ري
 :(2)المطلب السابع: التعليل باالستصحاب

يقوؿ ُب كتاب  ،هاحجيت الشرعية اٞنختلف ُبكاالستصحاب أحد األدلة 
كقد اختلف األصوليوف ُب كونو حجة ) :"الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية"

ُنجة: فذىب األكثركف منهم مالك كأ٘ند كٗناعة من أصحاب أك ليس 
الشافعي، كاٞنزٍل كالصًنُب كإماـ اٜنرمٌن، كالغزايل، إىل أنو حجة، كذىب 

                                                           

 .ُِٔ/ٖ :ستقنع( الشرح اٞنمتع على زاد اٞن(ُ
 ،ا ُب الزماف األكؿ( كاالستصجاب ىو: اٜنكم بثبوت أمر ُب الزماف الثاٍل بناء على أنو كاف ثابتن (ِ

ا حَّت التعريف: أنو إذا ثبت حكم بدليل معٌن ُب كقت معٌن يبقى ذلك اٜنكم ثابتن ىذا كمعىن 
كؿ حَّت يرد ما يدؿ ا: أف آّتهد يستصحب اٜنكم األيرد دليل يرفعو. ككجو تسميتو استصحابن 
فإنو  ،الوضوء ىذا ٍب شك ُب كجود ما ينقضشخص، على ارتفاعو، مثاؿ ذلك: إذا توضأ 

. )أصوؿ الفقو الذم كىو الناقض ا حَّت يثبت خالفويستصحب اٜنكم السابق، كىو كونو طاىرن 
 .(.ُٗٗ/ُ :ال يسع الفقيو جهلو
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كأبو اٝنطاب من  ٗنهور اٜننفية كأبو اٜنسٌن البصرم، كٗناعة من اٞنتكلمٌن
 .(ُ)(ليس ُنجة اٜننابلة إىل أف االستصحاب

باستصحاب اٜناؿ قولو ُب  ر٘نو اهلل تعاىلمثاؿ تعليل الشيخ العثيمٌن 
أما  ،فبيع اٞننافع جائز) ا على جواز بيعها:مسألة جواز إقراض اٞننافع قياسن 

جواز ذلك بأف أقوؿ:  ال ٩نوز، كاختار ابن تيمية -اٜننبلي-إقراضها، فاٞنذىب 
ا أكفيك، أم: أحصد معك، أقرضين نفسك اليـو لتساعدٍل على اٜنصاد كغدن 

ثانيا: أف ، : أف األصل ُب اٞنعامالت اإلباحةأكالن  الصحيح، لوجهٌن:كىذا ىو 
اٞننافع ْنوز اٞنعاكضة عنها، فإذا كانت ْنوز اٞنعاكضة عنها فإنو ٩نوز إقراضها، 
مثل ما أقوؿ للعامل: اشتغل عندم بأجرة قدرىا كذا ككذا، فهو عمل يصح 

 .(ِ)(ندؾ يوما آخرالعقد عليو كيقابل بالعوض، فتشتغل عندم يوما كأشتغل ع
 المطلب الثامن: التعليل ببراءة الذمة:

من صد برباءة الذمة، السالمة ، كنق(ّ)كبعضهم يعدىا قاعدة أصولية
عليو برمء الذمة من كجوب شيء  التكاليف الشرعية، فاٞنعىن: أف اإلنساف

صلى األصل قولو ٟنذا خالؼ األصل، كيدؿ ىذا ، ككونو مشغوؿ الذمة اشرعن 
 .(ْ)(البػىيػّْنىةي عىلىى اٍلميدًَّعي، كىاليىًمٌني عىلىى اٍلميدَّعىى عىلىٍيوً ) :و كسلماهلل علي

                                                           

 .ُّٕ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ُ
 .ٔٗ/ٗ :الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( (ِ
 .ٖٓ :( قواعد الفقو(ّ
، رقم: ٗٓٓ/ُ :صحيح اٛنامع. كصححو األلباٍل )ُُّْرقم:  ،ُٗ/ّسنن الرتمذم: ( (ْ

َِٖٓ.) 
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برباءة الذمة، تأييده للقوؿ  ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
 إذ يقوؿ: ؛ف اٜنائض ال تقضي الصالة اليت جاءىا اٜنيض كىي ُب كقتهاإ
َّت يتضايق الوقت عنها فقالوا: إف اإلنساف لو كأما الذين قالوا: إنو ال يلزمو ح)

أف يؤخّْرى ىذه الصَّالة حَّت يتضايق كقتها، فإذا طرأ اٞنانع فقد طرأ عليو ُب كقت 
بل فاعل ما ٩نب عليو، كألف  ،٩نوز لو تأخًنىا إليو، كىو غًن مفرّْط كال معتدو 

ا حاضت ُب أثناء ا ُب حيض النّْسىاء، كمل يينقل أف اٞنرأة إذىذا األمر يقع كثًنن 
الوقت أيلزًمىت بقضاء الصَّالة اليت حاضت ُب أثناء كقتها، كاألصل براءة الذّْمة، 

 .(ُ)(اكىذا التَّعليل تعليله قومّّ جدن 
 المطلب التاسع: التعليل بالتشبو بغير المسلمين:

ألنو أكمل  ؛اىل االعتزاز بالدينفإف من اٞنبادئ الشرعية اليت قررىا لنا ربنا تع
ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ) تعاىل:أعظم شرعة، كما قاؿ ة ك مل رى اإٍلًٍسالى كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍ

كاف شديد اٜنرص على  صلى اهلل عليو كسلم كنبينا ،(ِ)(ُب اآٍلًخرىًة ًمنى اٝنٍىاًسرًينى 
ذا كل ؛لعلمو كىو الذم ال ينطق عن اٟنول أف عاقبة ذلك شر كفساد ؛ىذا اٛنانب

 ينظر ُب التوراة أنكر عليو كقاؿ لو: رضي اهلل تعاىل عنوعمر بن اٝنطاب  لٞنا رأ
أىميتػىهىوّْكيوفى ًفيهىا يىا اٍبنى اٝنٍىطَّاًب، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىٍد ًجٍئتيكيٍم ًّٔىا بػىٍيضىاءى نىًقيَّةن، الى )

قيوا بًًو، كىالًَّذم نػىٍفًسي تىٍسأىليوىيٍم عىٍن شىٍيءو فػىييٍخرًبيككيٍم ًُنىقٍّ فػىتي  بيوا بًًو، أىٍك بًبىاًطلو فػىتيصىدّْ كىذّْ
 .(ّ)(، مىا كىًسعىوي ًإالَّ أىٍف يػىتًَّبعىيًن ابًيىًدًه لىٍو أىفَّ ميوسىى كىافى حىيِّ 

                                                           

 .ُُّ/ِ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ٖٓ( سورة آؿ عمراف، آية رقم: (ِ
، رقم: ّْ/ٔ :غليلناده األلباٍل )إركاء الكقول إس ،ُُٔٓٓرقم:  ،ّْٗ/ِّ مسند أ٘ند:( (ّ

ُٖٓٗ.) 



 

68 
 

ُب كتابو الذم  ر٘نو اهلل تعاىلابن تيمية  لسبب ُب ذلك ما أشار إليوكلعل ا
الصراط اٞنستقيم ُب ٢نالفة أصحاب  اقتضاء"صنفو ُب ىذا الباب، كتاب 

اٞنشأّة ُب الظاىر تورث نوع مودة ك١نبة، كمواالة ُب ) إذ قاؿ: "؛اٛنحيم
كىذا أمر يشهد بو  ،الباطن، كما أف احملبة ُب الباطن تورث اٞنشأّة ُب الظاىر

اٜنس كالتجربة، حَّت أف الرجلٌن إذا كانا من بلد كاحد، ٍب اجتمعا ُب دار 
ينهما من اٞنودة، كاالئتالؼ أمر عظيم، كإف كانا ُب مصر٨نا مل غربة، كاف ب

كذاؾ ألف االشرتاؾ ُب البلد نوع كصف  ؛يكونا متعارفٌن، أك كانا متهاجرين
اختصا بو عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجالف ُب سفر، أك بلد غريب، ككانت 

لكاف  -و ذلك بينهما مشأّة ُب العمامة أك الثياب، أك الشعر، أك اٞنركوب ك٥ن
بينهما من االئتالؼ أكثر ٣نا بٌن غًن٨نا، ككذلك ْند أرباب الصناعات 

ا، ما ال يألفوف غًنىم، حَّت أف ذلك يكوف مع الدنيوية يألف بعضهم بعضن 
اٞنعاداة كاحملاربة: إما على اٞنلك، كإما على الدين، كْند اٞنلوؾ ك٥نوىم من 

نهم مناسبة تورث مشأّة كرعاية من الرؤساء، كإف تباعدت ديارىم ك٣نالكهم بي
بعضهم لبعض، كىذا كلو موجب الطباع كمقتضاه، إال أف ٬ننع من ذلك دين 

 .(ُ)(أك غرض خاص
على  ُب مسائل عدة هنيو عن أمر صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ اهلل قد بىنك 

ا، كاألكل بآنية الذىب كالفضة، ككاإلشارة بالسالـ، ترؾ التشبو بالكفار عمومن 
 .، ٣نا أحدث نفرة لدل الصحابة من..لق اللحى كتطويل الشوارب ..ككح

عن قرباف النساء ُب  صلى اهلل عليو كسلملنيب اٞنلل اٞنخالفة للحق، فلما هنى ا

                                                           

 .ٕٓ/ُُ :( اقتضاء الصراط اٞنستقيم ُب ٢نالفة أصحاب اٛنحيم(ُ
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كلوهنن، فقاؿ بعض الصحابة ا اٜنيض، ككاف أىل الكتاب ال يساكنوهنن كال يؤ 
 .(ُ)امعهنا اٞنبالغة ُب ٢نالفتهم: فال ٤نمريدن  رضي اهلل تعاىل عنو

أف  فعن ابن عمر رضي اهلل عنوا أمرىا خطًن كمسألة التشبو بالكفار عمومن 
 .(ِ)(مىٍن تىشىبَّوى ًبقىٍوـو فػىهيوى ًمنػٍهيمٍ ): قاؿ صلى اهلل عليو كسلمالرسوؿ 

بالتشبو بغًن اٞنسلمٌن، مسألة  ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
مسألة: ىناؾ أٚناء بدأت ) إذ قاؿ: ؛ًن اٞنسلمٌنالتسمي باألٚناء اٝناصة بغ

 تظهر على الساحة ال سيما ُب النساء كىي غريبة، كقد ذكر بعض الناس رجالن 
ا من قوؿ أخذن  ،قاؿ: ألف ىذا أخو يوسف ،فقيل لو ٞناذا؟ "نكتل"ٚنى كلده 

انىا نىٍكتىٍل(أى ) تعاىل:سبحانو ك اهلل  تربكوا فهم يريدكف أف ي ؛كىذا من اٛنهل ،(ّ)خى
باألٚناء اٞنوجودة ُب القرآف الكرَل فيختطفوف كال يفكركف كال يقدركف، فالذم 
ينبغي أف ٫نتار األٚناء اٞنوجودة ُب عرفو كاليت يألفها الناس، كليس فيها ١نظور 
شرعي، كأما األٚناء الغربية فهي إف كانت من األٚناء اٞنختصة بالكفار فهي 

م، كمن أكرب ما ٩نعلهم ُب العلياء، فإذا كاف حراـ؛ ألف ىذا من أبلغ التشبو ّٔ
اٞنسلموف ٫نتاركف أٚناء ىؤالء الكفار، مثل جورج كما أشبهو، فإهنم بذلك 

 .(ْ)(يعظموهنم
  

                                                           

 .َِٕ، رقم: ُٗٔ/ُصحيح مسلم: ((ُ
، رقم: َُٗٓ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َّّْرقم:  ،ٖٕ/ْ سنن أيب داككد:( (ِ

َُُْٗ.) 
 .ّٔ( سورة يوسف، من اآلية رقم: (ّ
 .ْٕٗ/ٕ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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 المبحث الثالث:
 ،الطرق المرتبطة بالفقو وأصولو

 وتحتو عشرة مطالب:
 :(ُ)المطلب األول: التعليل بالمصلحة

إال لتحقيق  الشرائع مل تأتً ة، بل إف اعتبار اٞنصاّب من مبادئ الشرعي
كلذا كانت األحكاـ الشرعية مبنية على  ؛مصاّب الناس كدفع الضرر عنهم

قد نعلمها كقد كلكن  ،متيقنةكاملة أك راجحة، كىذه اٞنصاّب حكم مصلحية  
فإف اهلل تعاىل بعث الرسل لتحصيل ) :ر٘نو اهلل تعاىل٤نهلها، يقوؿ ابن تيمية 

 .(ِ)(ا كتعطيل اٞنفاسد كتقليلهااٞنصاّب كتكميله
إشارة إىل كوف  ،(ّ))اٞنشقة ْنلب التيسًن( :فقهية الكربلكمن القواعد ال

الشريعة اإلسالمية جاءت بالتيسًن كالتسهيل على الناس ُب عباداهتم 
 كمعامالهتم، كيف ال كىي اٜننيفية السمحاء.

ُب مقاييس  كلعل من األمور اليت ٪نسن اإلشارة إليها ىو: أيهما أكىل
الشريعة: جلب اٞنصاّب للناس أـ دفع اٞنفاسد عنهم، كىذا السؤاؿ يطرح ُب 
حاؿ تعارض األمرين، كال بد من تقدَل أحد٨نا، كلإلجابة على ىذا السؤاؿ 

                                                           

 د )معجم مقاييس اللغة:اٞنصلحة ُب اللغة ىي: أصلها من الفعل صلح، كىو خالؼ الفسا( (ُ
ّ/َّّ.) 

 ركضة الناظر كجنة اٞنناظر:) : جلب اٞننفعة، أك دفع اٞنضرةعند األصوليٌن تعرؼ بأهنا كاٞنصلحة     
ُ/ْٕٖ.) 

 .ّٗٓ/َّ :ة٠نموع فتاكل ابن تيمي( (ِ
 .ٕٔ/ُ :( األشباه كالنظائر(ّ
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)درء  نذكر ىنا قاعدة فقهية فرعية، تندرج ٓنت القاعدة الكلية السابقة تقوؿ:
ينبغي أف ينبو عليو أف ىذه القاعدة  ك٣نا ،(ُ)اٞنفاسد مقدـ على جلب اٞنصاّب(

تساكم اٞنفسدة كاٞنصلحة أك حاؿ كوف اٞنفسدة أشد من اٞنصلحة،  تعترب عند
 .(ِ)أما ُب حاؿ كوف اٞنصلحة أعلى من اٞنفسدة فهنا تقدـ اٞنصلحة

إلماـ لبعض مسألة جواز إقطاع اقولو ُب باٞنصلحة،  ر٘نو اهلل كمثاؿ تعليلو
قولو: "كإقطاع اٛنلوس ُب الطرؽ الواسعة ما مل يضر ) إذ قاؿ: ؛الرعية منفعة

 ؛أم: كلإلماـ إقطاع اٛنلوس ُب الطرؽ الواسعة بشرط أال يضر بالناس ،بالناس"
 .(ّ)(ألف اٞنصلحة العامة مقدمة على اٞنصلحة اٝناصة

 المطلب الثاني: التعليل بالحكمة:
 اٞننصوص عليهااٜنكم كمن اٞنعلـو أف اٜنكمة ُب األحكاـ الشرعية، منها 

رضي اهلل تعاىل عائشة  ُب حديث صلى اهلل عليو كسلم ، مثل قوؿ النيبشرعنا
جتهاد، كىو ، كمنها اٞنستنبط با(ْ)(السّْوىاؾي مىٍطهىرىةه لًٍلفىًم، مىٍرضىاةه لًلرَّبّْ ): امعنه

 للوضوء باٞناء. كىذا مثلتو: اٜنكمة من كوف التيمم بدالن األكثر كاألغلب، كمن أ
ذىب ) :ر٘نو اهلل تعاىلمن التعليل اختلف حولو الفقهاء، يقوؿ اآلمدم النوع 

األكثركف إىل امتناع تعليل اٜنكم باٜنكمة آّردة عن الضابط، كجوزه األقلوف، 
كمنهم من فصل بٌن اٜنكمة الظاىرة اٞننضبطة بنفسها كاٜنكمة اٝنفية اٞنضطربة، 

 .(ٓ)(ختارفجوز التعليل باألكىل دكف الثانية، كىذا ىو اٞن
                                                           

 .ُٕٗ/ُ :( القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اٞنذاىب األربعة(ُ
 .ُُٓ/ٔ :الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( (ِ
 .ّّٓ/:ُ( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع،(ّ
 (.ٔٔ: ، رقمَُٓ/ُ :كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،َِِّْ، رقم: ُِْ/َْمسند أ٘ند: ( (ْ
 .ِِْ/ّ :( اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ(ٓ
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كاٜنكمة اختلف األصوليوف ُب جواز ) السلمي: الدكتور عياض قوؿكي
 التعليل ّٔا على ثالثة أقواؿ مشهورة، ىي:

ألهنا ال ٬نكن ضبطها، فهي ٔنتلف من شخص آلخر،  ؛(ُ)منع التعليل ّٔا .ُ
كمن مكاف آلخر، كتعليق اٜنكم عليها يفضي إىل اختالؼ الناس 

، كال ٬نكن التحقق من م بينهم ُب األحكاـق التساك كتفاكهتم فال يتحق
 وؿ اٜنكمة حَّت يرتب اٜنكم عليها.حص

كليس قوٟنم: ال يصح التعليل باٜنكمة، على إطالقو كما ظن بعض 
احملدثٌن، فأخذ يستدؿ ّنا كرد ُب القرآف كالسنة من تعليل باٜنكمة، كإ٧نا 

تعليالت الواردة ال مرادىم عدـ جواز التعليل الذم يبىن عليو قياس، كجعلوا تلك
 قاصرة غًن متعدية، فال ٬نكن أف يبىن عليها حكم جديد. ُب الوحيٌن

كيبدك أف مرادىم جواز بناء األحكاـ  ،(ِ) اجواز التعليل باٜنكمة مطلقن  .ِ
على اٜنًٍكىم، سواء جاءت ُب صورة أكصاؼ ظاىرة منضبطة، أك قاـ دليل 

ُب كل موضع، أك جاء  من الشرع على اعتبارىا علة ٛننس اٜنكم أك عينو
 التعليل بتلك اٜنكمة ُب موضع ما مع عدـ ضبطها بوصف ظاىر.

كىؤالء ىم الذين ٩نيزكف االستدالؿ باٞنصلحة اٞنرسلة، كىم الذين يعللوف 
كيعللوف الوجوب ، ، بغض النظر عن سببهااسقوط الواجبات باٞنشقة مطلقن 

 الضركرة.باٞنصلحة العامة أك ٜناجة أك 

                                                           

 (.ُِِٖ/ّ :( ك٣نن قاؿ بو ابن مفلح اٜننبلي ر٘نو اهلل تعاىل )أصوؿ الفقو(ُ
 (.ُِٓ/ّ: ( ك٣نن قاؿ بو: السبكي الشافعي ر٘نو اهلل تعاىل )تشنيف اٞنسامع َنمع اٛنوامع(ِ
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كىؤالء مع ما يظهر ُب  ،(ُ)ل باٜنكمة اٞننضبطة دكف غًنىاجواز التعلي .ّ
قوٟنم من التوسط إال أف بعضهم يقوؿ: لو انضبطت اٜنكمة جاز التعليل 

 ّٔا لكنها ال تنضبط.
كاٜنقُّ: أهنا إف انضبطت بضابط معٌن نص الشرع عليو، أك قاـ عليو 

ؼ ُب جواز إٗناع، أك دؿ عليو دليل مقبوؿ من أدلة ثبوت العلة، فال خال
التعليل ّٔا. فهذا القوؿ خارج عن ١نل النزاع، كليس ُب التعليل باٜنكمة إال 
قوالف؛ ألف اٞننضبطة ليست ١نل خالؼ، فاٛنميع يقوؿ َنواز التعليل ّٔا إال 

 .(ِ)(االظاىرية اٞننكرين للقياس مطلقن 
 (ّ)باٜنكمة: اختياره ثبوت الشفعةتعاىل  ر٘نو اهلل مثلة تعليل الشيخكمن أ

الشيخ  فإف ؛(ْ)، مثل انتقاؿ العقار باٟنبةمايل ا بغًن عوضاختيارن  نتقلفيما ا
)الثاٍل: أف يكوف انتقاؿ  :ر٘نو اهللا، قاؿ ثبوت الشفعة فيها أيضن يرل  ر٘نو اهلل

اٞنلك فيو باالختيار كاٟنبة، فاٞنذىب أنو ال شفعة، كالصحيح أف الشفعة ثابتة؛ 
                                                           

 (.ِِْ/ّ :ألحكاـ( ك٣نن قاؿ بو اآلمدم ر٘نو اهلل تعاىل )اإلحكاـ ُب أصوؿ ا(ُ
 .ُٕٗ/ُ :( أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو(ِ
ا ُب ملكو، فالشفعة ضم ( الشيٍفعة لغة: من الشفاعة أك من الشفع؛ فإف الشفيع كاف نصيبو منفردن (ّ

ا، أك من الشفاعة؛ ألف األخذ ُب اٛناىلية كاف ّٔا، حيث كاف نصيب شريكو إليو فصار شىٍفعن 
 :لساف العربمنزؿ أتاه الشريك أك اٛنار يشفع إليو فيما باع فيشفعو ) الرجل إذا أراد بيع

ا: استحقاؽي الشريًك انتزاعى حصة شريكو ٣نٌن انتقلت إليو ، مادة: شفع( كاصطالحن ُّٖ/ٖ
 (.َِّ/ٔ :بعوض مايلٍّ )الفقو اٞنيسر

ابن ا )ىوب لو مطلقن ( اٟنبة لغة: العطية اٝنالية عن األعواض كاألغراض، أك التربع ّنا ينفع اٞنو (ْ
 ا: ٕنليك جائز التصرؼ ماالن ، مادة: كىب( كتعريفها اصطالحن َّٖ/ُ :لساف العرب منظور،
ا على تسليمو، غًن كاجب، ُب اٜنياة، بال عوض. )كشاؼ القناع عن رن ا مقدك ا موجودن معلومن 

 (.ِٖٗ/ْ :منت اإلقناع
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إذ إف اٜنكمة من الشفعة إزالة ضرر  ؛ُب اٟنبةألف اٜنكمة من الشفعة موجودة 
ا الشريك اٛنديد عن الشريك األكؿ؛ ألنو قد يكوف الشريك اٛنديد شكسن 

إف ىذا الشريك اٛنديد سيئ اٝنلق، فشرع الشارع الشفعة إلزالة ىذا الضرر، ٍب 
م مع األكؿ فتحصل اٞننازعات كاٝنصومات كالبغضاء، كىذا ما يريد قد ال يتالئ

 .(ُ)(البعد عنوالشرع 
 المطلب الثالث: التعليل بالحكم:

خر، مثل قوؿ الفقهاء آكيقصد بو تعليل إصدار اٜنكم على اٞنسألة ُنكم 
 .(ّ)( ، كاٞنسلم(ِ)من صح طالقو صح ظهاره) ُب الذمي:
اٞنطلب السابع: حكم ) :ر٘نو اهلل تعاىل الدكتور: عبدالكرَل النملةيقوؿ 

 ،ا؟ا شرعين وز أف يكوف الوصف اٞنعلل بو حكمن التعليل باٜنكم الشرعي، ىل ٩ن
 مثالو: قياس الوضوء على التيمم ُب كجوب النية؛ ألهنما طهراف عن حدث.

 اختلف العلماء ُب ذلك على مذىبٌن: -
م الشرعي، كىو اٞنذىب األكؿ: أنو ٩نوز تعليل اٜنكم الشرعي باٜنك .ُ

 .، كىو اٜنق(ٓ)بلةكاٜننا (ْ)من اٜننفية كاٞنالكية كالشافعيةمذىب اٛنمهور 
                                                           

 .ِّّ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
لغة: مشتق من الظهر كخص بو من بٌن سائر األعضاء، ألنو موضوع الركوب كلذلك ( الظهار (ِ

ا: ، مادة: ظهر( كاصطالحن َِٓ/ْ :لساف العربا، كاٞنرأة مركوبة إذا غشيت )ٚني اٞنركوب ظهرن 
أف يشبو زكجتو أك بعضها ببعض أك بكل من ٓنـر عليو، كأف يقوؿ أنت علي كأمي أك كظهر 

 (.ّ/ٕ :ربعأمي. )حاشية الركض اٞن
 .ْ/ٖ ُب فقو اإلماـ أ٘ند: ( اٞنغين(ّ
 .ُْٕ/ْ :( البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو(ْ
 .ِٗ/ْ :( شرح الكوكب اٞننًن(ٓ
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 .(ِ)((ُ)اٞنذىب الثاٍل: أنو ال ٩نوز تعليل اٜنكم الشرعي باٜنكم الشرعي .ِ
: جىاءى رىجيله ًإىلى قاؿ رضي اهلل عنهماابن عباس  تدلوف ٛنوازه ُنديثكيس

: يىا رىسيوؿى اللَّوً  صلى اهلل عليو كسلمالنَّيبّْ  ًإفَّ أيمّْي مىاتىٍت كىعىلىيػٍهىا صىٍوـي  ،فػىقىاؿى
: ؟شىٍهرو أىفىأىٍقًضيًو عىنػٍهىا  (؟لىٍو كىافى عىلىى أيمّْكى دىٍينه أىكيٍنتى قىاًضيىوي عىنػٍهىا) فػىقىاؿى

: : نػىعىٍم، قىاؿى ٍيني اللًَّو أىحىقُّ أىٍف يػيٍقضىى) قىاؿى  .(ّ)(فىدى
ُب مسألة جواز تصرؼ الشخص ُب باٜنكم، قولو  كمن أمثلة تعليل الشيخ

كظاىر كالـ اٞنؤلف أف للجار أف ) اإلضرار َناره: ّنا يباح لو مامل يقصد ملكو
 ٙنسة طوابق أك ستة طوابق، كجاره ليس لو يعلي بناءه على جاره فيجعلو مثالن 

كىذا صحيح، فلو ذلك حَّت لو حجب  ،ألف اٟنواء تابع للقرار ؛إال طابق كاحد
ألف ىذا ملكو، لكن إف علمنا أنو قصد اإلضرار َناره  ؛الشمس كاٟنواء عنو

 .(ْ)(األنو ال ٩نوز لإلنساف أف يضار جاره، كاٞنضارة ٣ننوعة شرعن  ؛هنا ٧ننعوف
 لمطلب الرابع: التعليل باالحتياط:ا

 :ر٘نو اهلل تعاىلالشاطيب  عد الشرعية اٞنتقررة، يقوؿكالعمل باالحتياط من القوا
، كالتحرز ٣نا عسى أف يكوف طريقن ) إىل  االشريعة مبنية على االحتياط كاألخذ باٜنـز

ا على اٛنملة كالتفصيل، فليس العمل عليو ببدع ُب مفسدة، فإذا كاف ىذا معلومن 
 .(ٓ)(الشريعة، بل ىو أصل من أصوٟنا

                                                           

 (.ِٗ/ْ :شرح الكوكب اٞننًن( كنيسب ىذا القوؿ: البن عقيل كابن اٞنىن كبعض اٞنتكلمٌن )(ُ
 (.ٔٔ :اٜنكم للفخر الرازم، كالبيضاكم )الوصف اٞنناسب لشرعأيضنا نسب  اكم
 .ُُُِ/ٓ :( اٞنهذب ُب علم أصوؿ الفقو اٞنقارف(ِ
 .َِٕٓرقم:  ،ُٓٓ/ّ: ، كصحيح مسلمُّٓٗرقم:  ،ّٖٗ/ُ :صحيح البخارم( (ّ
 .ِِٔ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
 . ٖٓ/ّ :( اٞنوافقات(ٓ
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تكمن ُب أنو يدخل ُب جل إف مل يكن كل فركع  كلعل أ٨نية االحتياط
عن النعماف بن بشًن  اليت بين عليها، صوؿاأل، كمن أىم اإلسالمية الشريعة

نػىهيمىا ) :قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ونأ عنو رضي اهلل ـي بػىٌنّْه، كىبػىيػٍ اٜنٍىالىؿي بػىٌنّْه كىاٜنٍىرىا
ميٍشتىًبهىاته الى يػىٍعلىميهينَّ كىًثًنه ًمنى النَّاًس، فىمىًن اتػَّقىى الشُّبػيهىاًت اٍستىبػٍرىأى ًلًديًنًو 

، كى  الرَّاًعي يػىٍرعىى حىٍوؿى اٜنًٍمىى كىًعٍرًضًو، كىمىٍن كىقىعى ُب الشُّبػيهىاًت كىقىعى ُب اٜنٍىرىاـً
 .(ُ)(ييوًشكي أىٍف يػىٍرتىعى ًفيًو، أىالى كىًإفَّ ًلكيلّْ مىًلكو ً٘ننى، أىالى كىًإفَّ ً٘نىى اللًَّو ١نىىارًميوي 

سد الذرائع، بل ىناؾ من  :عالقة مباشرة بقاعدةٟنا االحتياط  :قاعدةك 
 .لشاطيبماـ اإللالسابق  كما يشعر بذلك الكالـ  ؛العلماء من مل يفرؽ بينهما

ا ُب الشريعة كما تقرره النصوص  مهمن كباب االحتياط مع كونو أصالن 
الشرعية إال أف ىناؾ من توسع فيو حَّت أنك ْنده ّنجرد كجود خالؼ ُب 
اٞنسألة يتجو لقاعدة االحتياط، كالشك أف ىذا اٞنسلك مشكل كيناُب ٚناحة 

كأما قولو: إف االحتياط ): و اهلل تعاىلر٘نالشريعة كيسرىا، يقوؿ الشيخ العثيمٌن 
االحتياط: اتباع ما دلت عليو السنة،  ؛اتباع ىؤالء. فنقوؿ: ما ىو االحتياط؟

ليس االحتياط األخذ باألشد، قد يكوف األخذ باأليسر ىو االحتياط، 
فاالحتياط موافقة الشرع، ك٥نن يلزمنا إذا علمنا من كتاب اهلل أك سنة رسولو 

)كىًإٍذ أىخىذى اللَّوي ًميثىاؽى الًَّذينى أيكتيوا  ا أف نبينو للناسحكمن  يو كسلمصلى اهلل عل
اٍلًكتىابى لىتيبػىيػّْنػينَّوي لًلنَّاًس كىالى تىٍكتيميونىوي فػىنىبىذيكهي كىرىاءى ظيهيورًًىٍم كىاٍشتػىرىٍكا ًبًو ٖنىىننا قىًليالن 

 .(ّ)( ٪نتاج الناس إليهاالسيما ُب اٞنسائل اليت ،(ِ) فىًبٍئسى مىا يىٍشتػىريكفى(
                                                           

 .ُُْٖرقم:  ،ُٓ/ٓ: ، كصحيح مسلمِٓرقم:  ،ٔٓ/ُ: صحيح البخارم( (ُ
 .ُٖٕؿ عمراف، آية رقم: آورة ( س(ِ
 .َِٕ/ُٗ :٠نموع فتاكل ابن عثيمٌن( (ّ
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، حٌن بٌن أف اهلل ر٘نو ابن اٟنماـ ، يوضح ذلك؟كٞناذا نصًن إىل االحتياط
فتقدَل احملـر عند اٛنهل باٞنقدـ ) يقوؿ:ف ؛العمل بو عند اٛنهل بالصحيح

ا، أم معناه: أنو أشد اٜنكمٌن فنحملو على التأخر، كذلك على التقدـ احتياطن 
عدـ العلم ِنصوص اٞنتقرر، كإال فليس معىن  بأشق األمرين عند عمالن 

 .(ُ)(االحتياط أف العمل بو يتيقن معو بالعمل باٞنتأخر اٞنتقرر ُب نفس األمر
ٟنذا اٞنبدأ  ر٘نو اهلل : عبدالعزيز بن عبدالسالـكُب توضيح لطيف للشيخ

ما تنازعو إنو يقع فيمور الدين، بل ليس ُب كل شيء من أ  أف االحتياطُب
كالشرع ٪نتاط لدرء مفاسد الكراىة ) ما إشكاؿ لدل اٞنتعبد، يقوؿ:أمراف فيه

كالتحرَل، كما ٪نتاط ٛنلب مصاّب الندب كاإل٩ناب، كاالحتياط ضرباف: 
ا إذا قاـ من النـو أحد٨نا ما يندب إليو، كيعرب عنو بالورع، كغسل اليدين ثالثن 

نو كسيلة إىل قبل إدخاٟنما اإلناء، الضرب الثاٍل ما ٩نب من االحتياط لكو 
ٓنصيل ما ٓنقق ٓنر٬نو، ... مثالو ... إذا اشتبو إناء طاىر بإناء ٤نس، أك ثوب 

 ار منهما، فإنو ٩نب اجتنأّما درءن طاىر بثوب ٤نس، كتعذر معرفة الطاى
 .(ِ)(ٞنفسدة النجس منهما

باالحتياط، مسألة نصاب  ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
مسألة: ىل نقوؿ: إذا ملك ستة ) إذ قاؿ: ؛كأهنا مرتبطة بثمنها فضة زكاة الورؽ

يمة ستة ا من الفضة، أك نقوؿ: إف اٞنعترب ق من الورؽ ملك نصابن كٙنسٌن رياالن 
اٛنواب: كاف الرياؿ السعودم من الورؽ ُب أكؿ ،  من الفضة؟كٙنسٌن رياالن 

 مة الرياؿ من الفضة. من الفضة، ٍب تغًنت اٜناؿ فزادت قيظهوره يساكم رياالن 
                                                           

 .ِّٕ/ُ :( شرح فتح القدير(ُ
 .ُٖ/ِ :( قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ(ِ
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من  ىو اعتبار قيمة ستة كٙنسٌن رياالن فالواجب األخذ باألحوط، ك 
 من الورؽ، كىي قد ال تساكم الفضة، كأما إ٩ناب الزكاة ُب ستة كٙنسٌن رياالن 

 .(ُ)(بصاحب اٞناؿ من رياالت الفضة، فهذا فيو إجحاؼ ا قليالن إال شيئن 
ّنا تبادر للذىن أنو عكس مسألة كلو نظرنا ُب ىذا االختيار ألكؿ كىلة لر 

ر٘نو ا دقة فقو الشيخ العثيمٌن ا بو اتضح لو جلين ٕنعن جيدن  االحتياط، كلكن من
فاالحتياط اٜنق ىو القرب من اٜنكم الشرعي  ؛كحسن تنزيلو لألمور اهلل تعاىل

كليس فقط ٠نرد الشدة فيو، كالشيخ ىنا رجع لنص الشرع الذم ارتبط بالذىب 
 ك أف ىذا ىو عٌن االحتياط. كالفضة، كال ش

 المطلب الخامس: التعليل بالشرط:
 ألنو عالمة للمشركط. كمنو قولو تعاىل: ؛لغة: العالمة) كتعريف الشرط:

أم عالماهتا.  ،(ِ) )فػىهىٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ السَّاعىةى أىٍف تىٍأتًيػىهيٍم بػىٍغتىةن فػىقىٍد جىاءى أىٍشرىاطيهىا(
ليٌن: ما يلـز من عدمو العدـ، كال يلـز من كجوده كالشرط ُب اصطالح األصو 

 .(ّ)(كجود كال عدـ لذاتو
 ،رط ُب التشريع اإلسالميكىنا قد يتبادر سؤاؿ كىو: ما قوة تأثًن الش

كاٛنواب على ىذا ، االعتبارية لو ُب مسائل التشريع الصفة خر: ماّنعىن آ
 ليو كسلمصلى اهلل عالرسوؿ ، أف بن عوؼ عمركالتساؤؿ من نص حديث 

 .(ْ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىالىالن  ااٞنػيٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ) ؿ:قا

                                                           

 .ََُ/ٔ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُٖ( سورة ١نمد، آية رقم: (ِ
 .ُْٓ/ُ :( شرح الكوكب اٞننًن(ّ
 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓقم: ، ر ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ْ
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 بالشرط، أنو ُب عدة اٞنتوَب ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
مسألة: لو ) كعلل لذلك فقاؿ: ،عنها غًن اٞندخوؿ ّٔا يرل أهنا تلزمها العدة

ألنا  ؛ا عقد على امرأة كتوُب عنها قبل الدخوؿ كاٝنلوة فتجب العدةشخصن  أف
اشرتطنا ُب عدة الوفاة أف يكوف النكاح غًن باطل، كمل نشرتط سول ذلك، ىذا 

)كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى  تعليل، كأما الدليل فلعمـو قوؿ اهلل تعاىل:
ا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأى   .(ِ)((ُ)نٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا(أىٍزكىاجن

 المطلب السادس: التعليل بالضابط:
كالضابط مصطلح يقرتب ُب مفهومو العاـ من القاعدة الفقهية، حَّت أف بعض 

ا ما يستعملوف الفقهاء كثًنن ) الدكتور خالد اٞنشيقح: هاء ال يفرقوف بينهما، يقوؿالفق
 ،(ّ)(كيستعملوف لفظ الضابط كيعنوف بو القاعدة ،ا الضابطلفظ القاعدة كيػىٍعنيوف ّٔ

القواعد الفقهية ٔنتلف عما يسمى بالضوابط ) كيفرؽ بينهما األصوليوف فيقولوف:
إذ  ؛فإف ٠ناؿ الضابط الفقهي أضيق ٣نا كجدناه بالنسبة للقاعدة الفقهية ؛الفقهية

كقد نبو  و بعض مسائلو،ف نطاقو ال يتخطى اٞنوضوع الفقهي الواحد الذم يرجع إليإ
 "كالقاعدة ال :ر٘نو اهلل تعاىل يقوؿ ففي حاشية البناٍلعلى ذلك بعض األصوليٌن، 

يقرر الفرؽ بٌن القاعدة  ر٘نو اهلل ابن ٤نيمككذلك ، "الضابطٔنتص بباب، ِنالؼ 
كالضابط، فيقوؿ ُب الفن الثاٍل من األشباه كالنظائر: "الفرؽ بٌن الضابط كالقاعدة: 

 .(ْ)(من أبواب شَّت، كالضابط ٩نمعها من باب كاحد" اقاعدة ْنمع فركعن أف ال

                                                           

 .ِّْ( سورة: البقرة، آية رقم: (ُ
 .َّّ/ُّ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِٖ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ّ
 .َّّ :( اٞندخل إىل دراسة اٞنذاىب الفقهية(ْ
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القاعدة: عبارة عن ٗنلة من القوؿ ) بينهما يقوؿ: كُب تفريق لطيف للشيخ
 .(ُ)(ا من الفهما من العلم، كالضابط ٗنلة من القوؿ تشمل أفرادن تشمل أنواعن 

 ٖنة) فقاؿ:هما، بينشيقح ٠نموعة من الفركؽ خالد اٞن كذكر الشيخ الدكتور
 ا بٌن القاعدة كالضابط ىي:فركقن 

ا من أبواب شَّت، كيندرج ٓنتها من مسائل الفرؽ األكؿ: أف القاعدة ْنمع فركعن 
الفقو ما ال ٪نصى، كأما الضابط فإنو ٫نتص بباب كاحد من أبواب الفقو تعلل 

 (ِ))كل ما صح بيعو صح رىنو( :مثالو ،بو مسائلو، أك ٫نتص بفرع كاحد فقط
 فهو خاص بباب الرىن.

الفرؽ الثاٍل: أف القاعدة ُب األعم األغلب متفق على مضموهنا بٌن اٞنذاىب، 
أك متفق على أكثرىا، كأما الضابط فقد ٫نتص ّنذىب معٌن، بل منو ما يكوف 
كجهة نظر فقيو كاحد ُب مذىب معٌن قد ٫نالفو فيو فقهاء آخركف من اٞنذىب 

أخر النسك عن كقتو أك قدمو لزمو دـ، ىذا ضابطه  اٞنػيٍحًرـي إذا :نفسو، مثالو
 أبو يوسف، ك١نمد بن اٜنسن. كخالفو ُب ذلك غًنه، منهمعند أيب حنيفة، 

 :الفرؽ الثالث: أف القاعدة الفقهية فيها إشارة ٞنأخذ اٜنكم كدليل اٜنكم مثل
 فيو إشارة ٞنأخذ اٜنكم، بينما الضابط الفقهي ال يشًن ،(ّ))األمور ّنقاصدىا(

)ما جاز ُب الفريضة من  :إىل مأخذ اٞنسألة كدليلها، كمن أمثلة الضابط الفقهي
كطريقة ٗنهور من يصٌنف ُب قواعد الفقو ُنسب  ،الصلوات جاز ُب النفل(

ا ُب الضابط الفقهي، كىذا يقع كثًنن ال يفرقوف بٌن القاعدة الفقهية ك التتبع أهنم 
                                                           

 .ْْ :( منظومة أصوؿ الفقو كقواعده(ُ
 .ُّٗ :يل اٞنطالب( دليل الطالب لن(ِ
 .َُ :( شرح القواعد السعدية(ّ
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للقىرىاُب كغًنىم، بل إف بعضهم  "كؽالفر "قواعد ابن رجب ر٘نو اهلل، كُب كتاب 
قد يذكر ضوابط كثًنة كيسميها كتاب القواعد أك قواعد الفقو، ككثًن منهم قد 

 .(ُ)(فرؽ بينهما من جهة االصطالح، لكنو مل يفرؽ من جهة العمل كالتطبيق
 ،مثل أف تقوؿ: ٩نرم الربا ُب كل مكيل) للضابط فيقوؿ: ك٬نثل العثيمٌن
 .(ِ)(ا ُب شيء معٌنألنو إ٧نا ٩نمع أفرادن  ؛ذا ضابطى ،ىذه ليست قاعدة

بالضابط، مسألة بيع األرض اٞنشرتكة إذا  ر٘نو اهلل كمن أمثلة تعليل الشيخ
 قوؿ:ي ؛ إذالشريك اآلخر طلب أحد الشريكٌن نصيبو منها، كلو مل يرضى 

كن قسمتها، كة بٌن شخصٌن كىي أرض صغًنة ال ٬نمثاؿ آخر: أرض مشرت )
شريكٌن من اآلخر أف تباع فأىب الشريك اآلخر، فهنا تيباع فطلب أحد ال

 ألف ىذا ُنق من أجل دفع الضرر عن شريكو. ؛ا على من امتنعاألرض قهرن 
ا: أنو إذا كاف اإلكراه ُنق فإف البيع يصح، كلو كاف البائع غًن فالضابط إذن 

 .(ّ)(اائزن ا ال بظلم كال بغًنه، فيكوف ذلك جألننا ىنا مل نرتكب إٖنن  ؛راض بذلك
 المطلب السابع: التعليل بالقاعدة الفقهية:

 ، اليت ربطت الناسالتعليل بالقاعدة الفقهية أصل أصيل من مبادئ الشريعةك 
ىا العلماء أبنصوص صر٪نة كمقاصد صحيحة، كىذه اٞنقاصد ىي القواعد اليت استقر 

ضاح من ٠نمل نصوص الشريعة، كتعريفها كما ذكره صاحب كتاب: الوجيز ُب إي
 .(ْ)(ىي قضية كلية منطبقة على ٗنيع جزئياهتا) قواعد الفقو الكلية فقاؿ:

                                                           

 .ُٖ :ابن عثيمٌن الشيخ ( العقد الثمٌن شرح منظومة(ُ
 .ْْ :( منظومة أصوؿ الفقو كقواعده(ِ
 .َُٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
 .ُْ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ْ
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ضابطة ٟنا، فرعية كىي ُب ٠نملها تدكر حوؿ قواعد كلية تتفرع منها قواعد 
، (ِ) ا، كبعضهم بلغ ّٔا ستن (ُ)كحصر بعضهم القواعد الفقهية الكلية ِنمس

 :(ّ)د ىيكىذه القواعخر كاحدة منها، ُب عىٌد آجرل كاٝنالؼ 
 قاعدة: األمور ّنقاصدىا. .ُ
 قاعدة: اليقٌن ال يزكؿ بالشك. .ِ
 قاعدة: اٞنشقة ْنلب التيسًن. .ّ
 قاعدة: ال ضرر كال ضرار. .ْ
 قاعدة: العادة ١نكَّمة. .ٓ
 .(ْ)قاعدة: إعماؿ الكالـ أكىل من إ٨نالو .ٔ

قولو  ،بالقاعدة الفقهية ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
الذم لو اٝنيار ) خر ُب فسخ البيع باٝنيار:ه عدـ اشرتاط الطرؼ اآلعند اختيار 

الفسخ، سواء كاف ُنضور اآلخر سواء كاف البائع أك اٞنشرتم أك كليهما، فلو 
أك غيبتو أك رضاه أك كراىتو؛ ألف اٜنق لو، فإذا تبايعا ىذه الدار كجعال اٝنيار 

خر: ال أرضى أنا يل اٝنيار ٟنما ٞندة عشرة أياـ، ٍب إف أحد٨نا فسخ، فقاؿ اآل
ا علم اآلخر فينفسخ كلو مل يرض، كال يشرتط أيضن  ،ا، كأنا مل أفسخأيضن 

 ؛(ٓ)بالفسخ؛ ألف القاعدة الفقهية: "أف من ال يشرتط رضاه ال يشرتط علمو"
                                                           

 .ّّٕ/ُ :( اٞندخل إىل دراسة اٞنذاىب الفقهية(ُ
 .ِٔ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ِ
( أكصلها بعضهم إىل أكثر من ىذا العدد بكثًن، كلكن األكثر سار على ىذا العد ٙنس أك (ّ

 (.ِِ :٠نموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ،ست، )القحطاٍل
 .ِٔ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ْ
 .ِّّ/ّ :التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي( (ٓ
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كٟنذا ٩نوز للرجل أف يطلق زكجتو كإف مل تعلم؛ ألنو ال يشرتط رضاىا، كإذا مل 
 .(ُ)(من اشرتاط العلم يشرتط رضاىا، فال فائدة

 المطلب الثامن: التعليل بالقاعدة األصولية:
ا، كىذه  ا، كلدل الفقهاء عمومن كىي منثورة متكاثرة ُب كتب األصوؿ خصوصن 

أحدىم، كمرجع ذلك  ر٘نو اهلل تعاىلا ما يستعملها الفقهاء، كالشيخ العثيمٌن كثًنن 
٬نكن استنباط األحكاـ الشرعية أهنا الرابط بٌن الدليل كاٜنكم اٞنستنبط منو، فال 

 من أدلة بدكف معرفة القواعد األصولية.
داللةه يهتدم ّٔا آّتهدي للتَّوصًُّل إىل استخراًج األحكاـً ) ك٬نكن تعريفها بأهنا:

 .(ِ)(الفقهيَّة، فهي آلتيوي الَّيت يستعمليها الستفادىًة تلكى األحكاـً 
تصرفو قرينة عن ذلك، كالنهي  األمر للوجوب حَّت) كمثالو قوؿ األصوليٌن:

 .(ّ)(للتحرَل حَّت تصرفو قرينة عن ذلك
بٌن القاعدة األصولية كالقاعدة الفقهية بعدة تعاىل اهلل  مكقد فرؽ العلماء ر٘نه

 فركؽ، ك٣نا ذكركا من الفركؽ بينهما ما يلي:
أف قواعد األصوؿ إ٧نا تتعلق باأللفاظ كدالالهتا على األحكاـ ُب غالب  .ُ

 كأما قواعد الفقو فتتعلق باألحكاـ ذاهتا. أحواٟنا،
 الستدالؿ،أف قواعد األصوؿ إ٧نا كضعت لتضبط للمجتهد طرؽ االستنباط كا .ِ

من األدلة اإلٗنالية، كأما قواعد  حث ُب استخراج األحكاـمناىج البكترسم 
 ،رد لرتبط اٞنسائل اٞنختلفة األبواب برباط متحد كحكم كاحدو الفقو فإ٧نا ت
 لذم سيقت القاعدة ألجلو.ىو اٜنكم ا

                                                           

 .ِِٖ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُّ/ُ :( تيسًني علم أصوؿ الفقو(ِ
 .ُّ/ُ :( تيسًني علم أصوؿ الفقو(ّ
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إ٧نا تبىن عليها األحكاـ اإلٗنالية كعن طريقها  :ف قواعد األصوؿأ .ّ
يستنبط الفقيو أحكاـ اٞنسائل اٛنزئية من األدلة التفصيلية، كأما قواعد 

  ٟنا.كقد تكوف أصالن  ،فإ٧نا تعلل ّٔا أحكاـ اٜنوادث اٞنتشأّة :الفقو
صوؿ كمواضعو كمسائلو، كأما ف قواعد األصوؿ ١نصورة ُب أبواب األأ .ْ

آلف ُب العاـ كالفتول عند ٗنيع اٞنذاىب فلم ْنمع حَّت اقواعد الفقو 
 إطار كاحد.

ف قواعد األصوؿ إذا اتفق على مضموهنا ال يستثىن منها شيء فهي أ .ٓ
قواعد كلية مطردة كقواعد العربية بال خالؼ، كأما قواعد الفقو فهي مع 

ستثىن من كل منها مسائل ٔنالف االتفاؽ على مضموف كثًن منها ي
كاالستثناء بالنص أك اإلٗناع أك   ،حكم القاعدة بسبب من األسباب

كلذلك يطلق عليها كثًنكف  ؛الضركرة أك غًن ذلك من أسباب االستثناء
 .(ُ)(بأهنا قواعد أغلبية أكثرية ال كلية مطردة

ولو ُب ٓنرَل بالقاعدة األصولية، ق ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ  وكمن أمثلو تعليل
ألنو  ؛ا ينتفع بو، فهنا ال ٪نلإذا شرط قرضن ) ا:التعامل بالقرض الذم ٩نر نفعن 

ا فيكوف ربا، مثاؿ القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من قرض جر نفعن 
شخص، فقاؿ: أنا أقرضك، لكن بشرط أف تبيع بيتك علٌي ّنائة ألف، كىو 

لى كجو ينتفع بو، فالبائع يساكم مائة كعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع ع
، ا، كىذا ربا فال يصحانتفع من قرضو حيث نزؿ لو من قيمة البيت عشركف ألفن 

 ؛ا آخر يكوف حيلة على الرباالثانية: أف يكوف حيلة على الربا، بأف يشرتط بيعن 

                                                           

 .َِ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ُ
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مثالو: أف يكوف عند شخص مائة صاع بر جيد، كعند الثاٍل مائتا ، فإنو ال يصح
ٌب صاحب الرب الردمء كيقوؿ لصاحب الرب اٛنيد: بعين اٞنائة صاع بر ردمء، فيأ

صاع الرب اٛنيد ّنائيت درىم، قاؿ: ال بأس بشرط أف تبيع علٌي مائيت الصاع الرديئة 
ألنو حيلة على أف يبيع مائة صاع بر جيد ّنائيت صاعو  ؛ال ٩نوزّنائيت درىم، فهذا 

 .(ُ)بالرب ال بد أف يكوف سواءألف الرب  ؛ألنو ربا ؛رديئة من الرب، كىذا حراـ
مالك لقواعد الشرعية، كىو مذىب كما رجحناه ىو الذم ينطبق على ا

السنة، كال مالك ُب اٞنعامالت ىو أقرب اٞنذاىب إىل و اهلل تعاىل، كمذىب ر٘ن
اإلماـ أ٘ند نفسو ركاية  دالك ُب اٞنعامالت إال كعنلإلماـ م تكاد ْند قوالن 

ا، اٞنعلـو أف أصحاب اٞنذاىب كلما ازدادكا عددن  توافق مذىب مالك، لكن من
لذلك ال ٬نكن أف نقوؿ: إف  ؛ا، ىذا الغالبجعل اٞنذىب ما كاف األكثر عددن 

 ىو ٓنرَل ىذا البيع، كأنو عنو ركاية كاحدة، بل ال بد مذىب اإلماـ أ٘ند مثالن 
 أف تكوف لو ركاية توافق ما يدؿ عليو الدليل الصحيح، كمذىب اإلماـ مالك

ُب ىذه اٞنسألة ىو أحسن اٞنذاىب كأقواىا، كلدينا قاعدة مطردة: "األصل ُب 
 .(ّ)("(ِ)اٞنعامالت اٜنل حَّت يقـو دليل على التحرَل

 المطلب التاسع: التعليل بمخالفة األصل:
كلذا فال ٬نكن تعميمو، كيقتصر بو على  ؛كالتعليل ّٔذا األمر تعليل بالعكس
: إنو ال يقاس ا لألصل: قيلى ما جاء خالفن أفراده فقط، كلكن ىل يقاس عل

ألنو ُب القياس البد من ظهور العلة كانضباطها، كىنا العلة خفية أك  عليو؛

                                                           

 .ُٖٕ/ّ :( بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد(ُ
 .َٔ :ه كالنظائراشب( األ(ِ
 .َِْ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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كقوٟنم: إف ىذا خالؼي ) :ر٘نو اهلل تعاىلتعبدية، كيقوؿ الشيخ العثيمٌن 
األصل، كما كاف خالؼى األصل فال ييقاس عليو، نقوؿ ُب جوابو: ما خرج عن 

ة معقولة فال مانع من أف ييقاس عليو؛ ألفَّ القاعدة العامَّة ُب ىذه األصل لًعلَّ 
 .(ُ)(الشَّريعة: "أهنا ال تيفرّْؽي بٌن متماثلٌن، كال ْنمع بٌن متفرّْقٌن"

بأف االستجمار باألحجار ك٥نوىا ال الشيخ ر٘نو اهلل عندما علل كمثالو 
موضع العادة فال ٩نزئ ًإال  فإف تعدَّل) :ل العادة، قاؿ١ن٩نزئ إذا ْناكز اٝنارج 

اٞناء، كليس ىناؾ دليله على ىذا الشَّرط؛ بل تعليل، كىو أف االقتصار على 
األحجار ك٥نوًىا ُب ًإزالة البوؿ أك الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أف ييقتصر 

 .(ِ)(فيو على ما جرت العادة بو، فما زاد عن العادة فاألصل أف ييزاؿ باٞناء
 التعليل بمفهوم المخالفة:المطلب العاشر: 

: أكالن )من إيضاح أنواع اٞنفهـو عند األصوليٌن، ك٨نا نوعاف: ىنا كال بد 
ا ًإ٧نَّىا  قولو تعاىل: كمثالو مفهـو اٞنوافقة )ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍلمن

يىٍأكيليوفى ُب بيطيوهًنًٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعًننا(
فاآلية من حيث اللفظ حذرت  ،(ّ) 

من أكل ماؿ اليتيم، كمن حيث اٞنفهـو ىي عامة ُب كل تصرؼ يفوّْت على 
 ا أـ صدقة. أـ لبسن اليتيم مالو، سواء أكاف أكالن 

صلى اهلل  عن النيب عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ا: مفهـو اٞنخالفة: مثالو:ثانين 
" : "ًإذىا كىافى اٍلمىاءي أنو قاؿ عليو كسلم فمنطوقو خاص  ،(ْ)قػيلَّتػىٌٍنً ملٍى ٪نىًٍمًل اٍٝنىبىثى

                                                           

 .َِٕ/ِ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُِّ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .َُاآلية رقم:  ( سورة: النساء،(ّ
 .(ِّ، رقم: َٔ/ُ: كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،ُْٔٗ، رقم: ِِ/ٗ: مسند أ٘ند( (ْ
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ّنا بلغ القلتٌن، كال تعرض فيو ٞنا نقص عن القلتٌن بالذكر، كلكن مفهومو يدؿ 
على أف كل ماء نقص عن القلتٌن ٪نمل اٝنبث، أم: يتنجس ّنالقاة 

ا أـ النجاسات كإف مل يتغًن لونو أك طعمو أك ر٪نو، سواء أكاف ىذا اٞناء راكدن 
 .(ُ)(ا، كسواء أكاف ُب إناء أـ ُب بئر ك٥نوىاجارين 

 :(ِ)كٞنفهـو اٞنخالفة ستة أنواع -
مفهـو الصفة: كمعناه: أف يأٌب خطاب كييعلق حكمو على صفة ال  .ُ

توجد ىذه الصفة ُب كل مدلوؿ: فإف ىذا يدؿ على نفي ذلك اٜنكم 
قىًة ) :صلى اهلل عليو كسلمو قول مثالو ،عما انتفت عنو تلك الصفة ُب صىدى

انىٍت أىٍربىًعٌنى ًإىلى ًعٍشرًين كىًمائىةو شىاةه  ا ًإذىا كى ًتهى فتخصيص  ،(ّ)(اٍلغىنىًم ُب سىاًئمى
 السائمة بالذكر يدؿ على أف اٞنعلوفة ال زكاة فيها.

مفهـو الشرط: كمعناه: أف يعلق اٜنكم على كجود شيء، فيدؿ على  .ِ
، عنها رضي اهللث أـ سليم انتفاء اٜنكم عند عدـ كجوده، مثالو حدي

ًإفَّ اللَّوى  ،فقالت: يىا رىسيوؿى اللَّوً  صلى اهلل عليو كسلمأهنا جاءت إىل النيب 
ٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا ًىيى اٍحتػىلىمىٍت، فػىقىاؿى  ، ىىٍل عىلىى اٍلمى الى يىٍستىٍحًيي ًمٍن اٜنٍىقّْ

فيفهم من  ،(ْ)(أىٍت اٍلمىاءى نػىعىٍم ًإذىا رى ) :صلى اهلل عليو كسلمرىسيوؿي اللًَّو 
 اٞناء فال غسل عليها. ىذا أهنا إذا مل ترى 

                                                           

 .ِٓٗ/ُ :لذم ال يسع الفقيو جهلو( أصوؿ الفقو ا(ُ
كىناؾ من يزيد ُب  ،َّّ/ُ :( اٛنامع ٞنسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على اٞنذىب الراجح(ِ

 بالتفصيل ُب بعض ما تقدـ من أقساـ. ، كذلكأقسامو
 .ُْْٓ، رقم: ُْٗ/ّ :صحيح البخارم( (ّ
 .ّٖٕرقم:  ،ُِٕ/ُ :، كصحيح مسلمِِٖرقم:  ،ِِٗ/ُ: صحيح البخارم( (ْ
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مفهـو العدد: كمعناه: تقييد اٜنكم بعدد ٢نصوص، يدؿ على نفي ذلك  .ّ
 ديثاٜنا، مثالو ا أك ناقصن اٜنكم فيما عدا ذلك العدد، سواء كاف زائدن 

اٍلقىٍطرىتػىٌٍنً ًمنى الدَّـً لىٍيسى ُب اٍلقىٍطرىًة كى ) :ركاه أيب ىريرة رضي اهلل عنو الذم
 كبناء على ذلك: فإنو ٩نب الوضوء من  ،(ُ)(سىاًئالن  اكيضيوءه حىَّتَّ يىكيوفى دىمن 

  ّنفهـو العدد.ثالث قطرات من الدـ؛ استدالالن 
ىا: تقييد الشارع للحكم بغاية، فيدؿ على نفي امفهـو الغاية: كمعن .ْ

اه علي بن أيب طالب الذم رك  ديثاٜنم فيما بعد الغاية، مثالو اٜنك
لىٍيسى ُب مىاؿو ) :رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

فمنطوؽ اٜنديث داؿ على نفي الزكاة ، (ِ)(زىكىاةه حىَّتَّ ٪نىيوؿى عىلىٍيًو اٜنٍىٍوؿي 
 قبل اٜنوؿ، كمفهومو داؿ على كجؤّا عند ٕناـ اٜنوؿ.

ليو قسمٌن فأكثر، كٔنصيص مفهـو التقسيم: كمعناه: تقسيم احملكـو ع .ٓ
اٍل غًن مشموؿ باٜنكم، أحد٨نا أك كل منهما ُنكم، فيفهم منو أف الث

ا ًمٍن كىلًيػّْهىا): صلى اهلل عليو كسلم قاؿ قولومثالو   ،األىَلّْي أىحىقُّ بًنػىٍفًسهى
اتػيهىا مو فمنطوقو كاضح، كمفهو  ،(ّ)(كىاٍلًبٍكري تيٍستىٍأذىفي ُب نػىٍفًسهىا كىًإٍذنػيهىا صيمى

فتكوف البكر  ،فالثيب أحق بنفسهاُنكمو، ٫نتص منهما أف كل قسم 
يدؿ على أف كىذا ليست أحق بنفسها من كليها، كالبكر تستأذف، 

 بل ال بد من التصريح. ،الثيب ال تستأذف؛ ألف اإلذف منها ال يكفي

                                                           

، َٖٕ/ُ :كضعفو األلباٍل )ضعيف اٛنامع الصغًن ،ُِٓ، رقم: ِٕٖ/ُ: الدار قطين سنن( (ُ
 (.َُّٕٔرقم: 

 (.ٕٖٕ، رقم: ِٖٓ/ّ: كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،ُِٓٔ، رقم: ُْْ/ِ: مسند أ٘ند( (ِ
 .ُّْٓ، رقم: ُُْ/ْ صحيح مسلم:( (ّ
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مفهـو اللقب: كىو ما يفهم من ٔنصيص االسم آّرد باٜنكم من نفي  .ٔ
اسم كسواء ، كسواء أكاف االسم إلنساف أك حيواف، اٜنكم عما عداه

أف عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو  حديث علم أـ اسم جنس، كمثالو
الذَّىىبي بًالذَّىىًب، كىاٍلًفضَّةي بًاٍلًفضًَّة، ) :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

، كىالشًَّعًني بًالشًَّعًًن، كىالتٍَّمري بًا ،  كىاٍلًمٍلحي بًاٍلًمٍلًح، ًمٍثالن لتٍَّمًر، كىاٍلبػيرُّ بًاٍلبػيرّْ ّنًٍثلو
فمنطوؽ اٜنديث ظاىر، كمفهـو اللقب منو:  ،(ُ)(بًيىدو  اسىوىاءن ًبسىوىاءو، يىدن 

 أف ما ليس ذىبان ٩نوز بيعو ّنثلو أك غًنه من غًن ٣ناثلة.
الدكتور  كخالصتو أكردىا ،كُب حجية مفهـو اٞنخالفة خالؼ بٌن العلماء 

كما ذكر من خالؼ ُب عمـو مفهـو اٞنخالفة فهو ) :فقاؿ سلميعياض ال
، نص على ذلك اآلمدم كغًنه  .(ِ)(خالؼ لفظي عند القائلٌن ُنجية اٞنفهـو

ُب باب ّنفهـو اٞنخالفة، قولو  ر٘نو اهلل تعاىلكمثاؿ تعليل الشيخ العثيمٌن 
عليو غًن لة: اشرتاط رضا احملاؿ إذا كاف احملاؿ مسأُب  اٜنوالة، عند حديثو

قولو: كال احملتاؿ على مليء. احملتاؿ ُب رضاه تفصيل: إف  ) إذ يقوؿ: ؛مليء
كاف على مليء مل يعترب رضاه، كإف كاف على غًن مليء اعترب رضاه، لقولو 

: "مىٍطلي اٍلغىيًنّْ ظيٍلمه، كىًإذىا أيًحيلى أىحىديكيٍم عىلىى مىًليءو صلى اهلل عليو كسلم
فػىٍليىٍحتىٍل"

 .(ْ)(ومو: أنو إذا أحيل على غًن مليء ال يلزمو االحتياؿكمفه ،(ّ)

                                                           

 .ُْْٕرقم:  ،ْْ/ٓ :صحيح مسلم( (ُ
 .ِٔٗ/ُ :قو الذم ال يسع الفقيو جهلو( أصوؿ الف(ِ
، رقم: ٕٕٓ/ٓ )صحيح البخارم:( بلفظ: )مىٍطلي اٍلغىيًنّْ ظيٍلمه، فىًإذىا أيٍتًبعى أىحىديكيٍم عىلىى مىًليٍّ فػىٍليىٍتبىٍع( (ّ

 .(َْٖٓ، رقم: ّْ/ٓ :، كصحيح مسلمِِٕٖ
 .ُِٖ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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 المبحث الرابع:
 ،(1)الطرق المرتبطة بما سواىما

 ا:وتحتو أحد عشر مطلبً 
 المطلب األول: التعليل باللغة:

من غرائب  أك غريبنا اللغة العربية ليس بدعنا من القوؿاألحكاـ بتعليل 
، بل ىو ركن ركٌن كمأخذ شرعيةاليت تبىن عليها األحكاـ ال اٞنستمسكات

، النصوص الشرعيةُب فهم  أصللغة التشريع، ك ف اللغة العربية ىي إإذ  ؛سليم
)الر تًٍلكى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبًٌن  :ففي احملكم من التنزيل يقوؿ البارم جٌل كعال

، ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى(
ال ٬نكن فهم النصوص الشرعية . ف(ِ)

 اإلٞناـ باللغة العربية، يقوؿ كلذا كاف من شركط آّتهد: ؛بغًن اللغة العربية
ا) :ر٘نو اهلل تعاىل عبدالكرَل النملة :الدكتور

ن
 الشرط السابع: أف يكوف عاٞن

باللغة العربية كقواعدىا من لغة ك٥نو كبالغة كبديع، كأف يعرؼ كل ما يتوقف 
 صلى اهلل عليو كسلمألف القرآف نزؿ بلغة العرب، كالرسوؿ  ؛أللفاظعليو فهم ا

من أفصح العرب، فال ٬نكن ألم شخص أف يعرؼ ما تدؿ عليو ألفاظهما إال 
ّنعرفة اللغة العربية، فبسبب معرفتو لذلك يستطيع أف يفرؽ بٌن صريح الكالـ 

و، كمطلقو كظاىره ك٠نملو، كحقيقتو ك٠نازه، كعامو كخاصو، ك١نكمو كمتشأّ
 .(ّ)(كمنطوقو كمفهومو ،كٜننو ،كمقيده، كنصو كفحواه

                                                           

كالفقو  -ِالنصوص الشرعية،  -ُ السابقٌن ُب أكؿ ىذا اٞنبحث ك٨نا: ( أقصد ّنا سول القسمٌن(ُ
 كأصولو.

 .ِ -ُ ( سورة يوسف، آية رقم:(ِ
 .ََْ/ُ :( اٛنامع ٞنسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على اٞنذىب الراجح(ّ
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باللغة العربية، قولو ُب  ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
قولو: ) :صابة باٛنركح اليت تنتهي إىل عظممسألة جواز االقتصاص من اإل

م ُب كىي اليت توضح العظ ،"فيقتص ُب كل جرح ينتهي إىل عظم كاٞنوضحة"
الرأس كالوجو خاصة، كىذا ما تقتضيو اللغة العربية، فإف العرب إذا قالوا: 

 .(ُ)(اٞنوضحة، فإ٧نا يعنوف ّٔا اٛنرح ُب الرأس كالوجو فقط
 المطلب الثاني: التعليل بالمنطق:

ألف الفقو يػيعىرَّؼي  ؛قوم ُب التعليل من التعليالت مستند يعد ىذا النوعك 
زع فهو وصل لتقرير اٜنكم كتثبيتو كقطع حجة اٞننايأمر فكل  ،بأنو )الفهم(

العلم لو مبدأ كىو: قوة العقل الذم ىو: ) :ر٘نو اهلل تعاىل منطق، يقوؿ الشيخ
فيكوف  ،(ِ)(اٜنفظ كالفهم، كلو ٕناـ كىو: قوة اٞننطق الذم ىو: البياف كالعبارة

كرّنا يعرب اٞنقصود باٞننطق ىنا: معلومات مرتتبة على مقدمات كحقائق كنتائج، 
 عنها باٞنعقوالت، أم: ما يالمس عقوؿ الناس بال جهد.

باٞننطق، عندما أكرد مسألة اٞنسح على الشراب  كمن أمثلة تعليلو ر٘نو اهلل
كذىب الشافعية ) ل قوؿ الشافعية َنواز اٞنسح عليو فقاؿ:الذم يصف البشرة قوَّ 

لفرض مستور ال ٬نكن أف ألف ١نل ا ؛إىل: أف ما ال يسرت لصفائو ٩نوز اٞنسح عليو
يصل إليو اٞناء، ككونو ترل من كرائو البشرة ال يضر، فليست ىذه عورة ٩نب سرتىا 

دؿ على حَّت نقوؿ: إف ما يصف البشرة ال يصح اٞنسح عليو. كليس ُب السنة ما ي
 .(ّ)(كىذا تعليل جيد من الشافعية اشرتاط سرت الرجل ُب اٝنف،

                                                           

 .ّٖ/ُْ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ْْٕ/ُ :حيم( اقتضاء الصراط اٞنستقيم ُب ٢نالفة أصحاب اٛن(ِ
 .ُِّ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ



 

92 
 

 ة:المطلب الثالث: التعليل بالتجرب
أف عن أنس رضي اهلل عنو كالتجربة ٟنا اعتبار ُب الشرع، كما ُب اٜنديث 

: (ُ)النٍَّخلى  مىرَّ ًبقىٍوـو يػيلىقّْحيوفى  صلى اهلل عليو كسلمالرسوؿ  لىٍو ملٍى تػىٍفعىليوا ) فػىقىاؿى
: فىخىرىجى ًشيصن  ،(لىصىليحى  :(ِ)اقىاؿى ا قىاليو  (؟مىا لًنىٍخًلكيمٍ ) ، فىمىرَّ ًًٍّٔم فػىقىاؿى ا: قػيٍلتى كىذى

: ا، قىاؿى اٜنكم  صلى اهلل عليو كسلم. فقد رد (ّ)(أىنٍػتيٍم أىٍعلىمي بًأىٍمًر دينٍػيىاكيمٍ ) كىكىذى
ف بالتجربة كيلجؤكف إليها ٟنم ٛنرياف التجربة بو، ككذلك عند الفقهاء فهم يعتنو 

كىذا أمر معركؼ ) :ر٘نو اهلل تعاىلك٪نتجوف ّٔا، يقوؿ ابن تيمية  أحياننا
ككل ما   ،ال ٪نتاج إليو الصيب تجربة أف اٞنرأة ٓنتاج من اٜنفظ كالصيانة مابال

 .(ْ)(كاف أسرت ٟنا كأصوف كاف أصلح ٟنا

لتجربة، مسألة األخذ باتعاىل  ر٘نو اهللمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن من أك 
كعلم من كالـ اٞنؤلف: أنو ) إذ يقوؿ: ؛الرتخص ببعض العباداتُب  بالتجربة

لك غًن طبيب، يعين: أمره إنساف عادم من الناس، قاؿ لو: أظن لو أمره بذ
فال يرجع إىل قولو، كلكن ىذا  ،ا فإف ذلك يضرؾأنك إذا قمت تصلي قائمن 

ألنو إذا علم بالتجربة أف مثل ىذا اٞنرض يضر اٞنريض إذا  ؛ليس على إطالقو
ألف أصل الطب مأخوذ إما عن  ؛ا فإنو يعمل بقوؿ شخص ٠نربصلى قائمن 

                                                           

 نثى أكؿ ما ينشق حَّت يصلح الثمرا ىو: كضع طلع الذكر ُب طلع األ( التلقيح للنباتات عمومن (ُ
 (.ِّٓ/ْ :)النهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر

: التٍَّمري الًَّذم الى يىٍشتىدُّ نوىاه كيػىٍقول. كىقىٍد الى يكو (ِ  )النهاية ُب غريب في لىوي نىولن أىٍصالن ( الشّْيصي
 (.ُٖٓ/ِ: اٜنديث كاألثر

 .ِٕٕٔ، رقم: ٓٗ/ٕ :صحيح مسلم( (ّ
 .ُِٗ/ّْ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ْ
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)٫نىٍريجي ًمٍن  ريق الوحي، كإما عن طريق التجربة، فطريق الوحي مثل قولو تعاىل:ط
بيطيوهًنىا شىرىابه ٢نيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًلنَّاًس(

صلى اهلل عليو كمثل قوؿ النيب  ،(ُ)
ًذًه اٜنٍىبَّةى السٍَّودىاءى ) :رضي اهلل تعاىل عنهاالذم ركتو عائشة  كسلم ًشفىاءه ًإفَّ ىى

ـً   ،(ّ)اٜنبة السوداء: اليت تسمى عندنا السمًناء ،(ِ)(ًمٍن كيلّْ دىاءو ًإالَّ ًمنى السَّا
قاؿ ككثًن من األدكية معلومة بالتجارب، فإذا "إال الساـ" يعين: إال اٞنوت، 

إنساف ٠نرب كإف مل يكن طبيبنا: إف ُب صالتك قائمنا ضررنا عليك، فلو أف 
 .(ْ)(ايصلي مستلقينا أك قاعدن 

 المطلب الرابع: التعليل بالخالف:
كل  كيكوف مأخذ ،يقع ُب اٞنسألة خالؼ أنو عندما كيقصد ّٔذا

، فاٜنقيقة أف من ترؾ (ٓ)فإف اٝنركج من اٝنالؼ مطلب األطراؼ فيو متقاربنا
ترب من من اٝنالؼ فقد احتاط لدينو، كال شك أف اٞنع أمرنا أك فعلو خركجنا

كىو اٝنالؼ القوم  ،-ُب التعليل باالحتياط- بقنااٝنالؼ ما أشرنا لو سا
ألف غالب  ؛نو ال يقوؿ أحد باٝنركج منوإاٞنتقاربة فيو األدلة، أما ٠نرد اٝنالؼ ف

 األحكاـ جرل فيها خالؼ.
                                                           

 .ٗٔية رقم: من اآل( سورة النحل، (ُ
 . ٖٔٗٓ، رقم: ِٓ/ٕ: ، كصحيح مسلمٕٖٔٓ، رقم: ُِّ/ُْ :صحيح البخارم( (ِ
نيز ُب لغة الفرس، كىي الكموف األسود، كتسمى الكموف اٟنندم، ( اٜنبة السوداء: ىي الشو (ّ

)زاد اٞنعاد ُب  ٨نا كىم، كالصواب: أهنا الشونيزكقيل: إهنا اٝنردؿ، كقيل: أهنا اٜنبة اٝنضراء، ككال
 (.ِِٕ/ْ :ىدم خًن العباد

 .ُّْ/ْ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
، باعتبار االحتياط ُب الشريعة اإلسالمية، كما مر ُب اٞنطلب ( كٟنذا اٞنبحث عالقة كثيقة ّنا سبقو(ٓ

 الرابع، من اٞنبحث الثالث.
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القاعدة الثانية عشرة: اٝنركج من اٝنالؼ ) :ر٘نو اهلل تعاىلالسيوطي  يقوؿ
 اٝنالؼ شركط:تنبيو: ٞنراعاة ) ٍب يستطرد فيقوؿ: (مستحب

أحدىا: أف ال يوقع مراعاتو ُب خالؼ آخر، كمن ٍب كاف فصل الوتر أفضل من 
 .(ُ)ف من العلماء من ال ٩نيز الوصلأل ؛كصلو، كمل يراع خالؼ أيب حنيفة

الثاٍل: أف ال ٫نالف سنة ثابتة، كمن ٍب سن رفع اليدين ُب الصالة، كمل يباؿ 
صلى اهلل عليو ألنو ثابت عن النيب  ؛ةبرأم من قاؿ بإبطالو الصالة من اٜننفي

 .(ِ)امن ركاية ٥نو ٙنسٌن صحابين  كسلم
                                                           

 على أقواؿ ثالثة: اا بسالـ كاحد، كىذه اٞنسألة اختلف العلماء فيهٞنسألة صالة الوتر ثالثن ( يشًن (ُ
 (.َُٗ/ُ :)اٜنجة على اىل اٞندينة م من ٬ننع الفصل كبو قاؿ اٜننيفةفمنه -ُ
 (.ِٖٔ/ِِ :)٠نموع فتاكل ابن تيمية ٬ننع الوصل، كنسب لبعض اٜنجازيٌنكمنهم من  -ِ
( ِٖٗ/ُ: ا، كبو قاؿ اٞنالكية )اإلشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼز األمرين معن يكمنهم من ٩ن -ّ

 :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( كاٜننابلة )ُِّ/ِ :كالشافعية )التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي
ا بٌن النصوص، ، كالقوؿ َنواز األمرين ىو األظهر حجة ٗنعن ( كلكل منهم حجتوُُٓ/ِ

 كمنها قولو صلى اهلل عليو كسلم: )صىالىةي اللٍَّيًل مىثٍػىنى مىثٍػىنى فىًإذىا خىًشىى أىحىديكيمي الصٍُّبحى صىلَّى رىٍكعىةن 
ةن تيوتًري لىوي مىا قىٍد صىلَّى(  ضي كحديث عائشة ر  (ُِٖٕرقم:  ،ُُٕ/ِ )صحيح مسلم:كىاًحدى

قالت: مىا كىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىزًيدي ُب رىمىضىافى كىالى ًُب غىًٍنًًه عىلىى  ااهلل تعاىل عنه
ٍل عىٍن ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن، ييصىلّْي أىٍربػىعنا فىالى تىسىٍل عىٍن حيٍسًنًهنَّ كىطيوٟنًًنَّ، ٍبيَّ ييصىلّْي أىٍربػىعنا فىالى تىسى 
؟، فػىقى  ـي قػىٍبلى أىٍف تيوتًرى : يىا رىسيوؿى اللًَّو أىتػىنىا ثنا، قىالىٍت: فػىقيٍلتي : )يىا حيٍسًنًهنَّ كىطيوٟنًًنَّ، ٍبيَّ ييصىلّْي ثىالى اؿى

ـي قػىٍليب( متفق عليو. ) ، ُُْٕ، رقم: ٕ/ّ صحيح البخارم:عىاًئشىةي ًإفَّ عىيػٍينىَّ تػىنىامىاًف كىالى يػىنىا
 .(ُٕٕٓرقم:  ،ُٔٔ/ِ :مكصحيح مسل

: رضي اهلل عنهمبن عمر، ككائل بن حجر، كمالك بن اٜنويرث امنهم علي أبن أيب طالب، ك ( (ِ
بػَّرى كىرىفىعى  صلى اهلل عليو كسلمكاف   :فيو رضي اهلل عنوكحديث مالك بن اٜنويرث  إذا صلى: كى

ٍيًو كىًإذىا ٍيًو كىًإذىا أىرىادى أىٍف يػىرٍكىعى رىفىعى يىدى ٍيًو كىحىدَّثى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى  يىدى رىفىعى رىٍأسىوي ًمٍن الرُّكيوًع رىفىعى يىدى
ا.   .(ّٕٕ، رقم: ُْٖ/ِ صحيح البخارم:)اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىنىعى ىىكىذى
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الثالث: أف يقول مدركو، ُنيث ال يعد ىفوة، كمن ٍب كاف الصـو ُب السفر 
كقد قاؿ ، (ُ): إنو ال يصح"الظاىرم" أفضل ٞنن قوم عليو، كمل يباؿ بقوؿ داكد

 .(ِ)(االظاىر كزنن  إماـ اٜنرمٌن: إف احملققٌن ال يقيموف ٝنالؼ أىل
التَّعليل ) إذ يقوؿ: ؛رأم ُب ىذه اٞنسألةتعاىل  ر٘نو اهللكللشيخ العثيمٌن 

لكثرة  ؛ألنَّنا لو قيلنا بو لكرىنا مسائل كثًنة ُب أبواب العلم ؛باٝنالؼ ال يصحُّ 
فالتعليل باٝنالؼ ليس علَّة ، كىذا ال يستقيم ،اٝنالؼ ُب اٞنسائل العلمية

ألفَّ التَّعليل باٝنركج من  ؛ا من اٝنالؼالتَّعليل بقولك: خركجن شرعية كال ييقبل 
اٝنالؼ ىو التَّعليل باٝنالؼ، بل نقوؿ: إف كاف ٟنذا اٝنالؼ حظّّ من النَّظر 

ا كلكن ألفَّ األدلَّة ٓنتملو، فيكوف من كاألدلَّة ٓنتملو فنكرىو ال ألفَّ فيو خالفن 
 .(ْ)((ّ)باب "دىٍع ما يىرًيبيك إىل ما ال يىريبيك"

باٝنالؼ، حٌن تكلم عن  ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
قولو: أك دىن، معطوؼ ) الفرؽ بٌن تغًن اٞناء الطهور ّنمازج كغًن ٣نازج فقاؿ:

                                                           

نصوص ب( كاستندكا ّّٗ/ْ :( ألف الظاىرية يقولوف بعدـ جواز الصياـ ُب السفر )احمللى باآلثار(ُ
سورة البقرة، من )(فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو أيخىرى ): تعاىل وا قولمنه

أنو قاؿ: خىرىٍجنىا رضي اهلل عنو ( كلكن رد عليهم آّوزكف ُنديث أيب الدرداء ُْٖاآلية رقم: 
نىا لىيىضىعي  ضىافى ًُب شىٍهًر رىمى  مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم ُب  حىرٍّ شىًديدو، حىَّتَّ ًإٍف كىافى أىحىدي

، كىمىا ًفينىا صىائًمه ًإالَّ رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم كىعىٍبدي اللًَّو  ٍبني يىدىهي عىلىى رىٍأًسًو ًمٍن ًشدًَّة اٜنٍىرّْ
، رقم: ْْ/ٓ :صحيح البخارم)رىكىاحىةى. متفق عليو كُب ركاية البخارم "ُب بػىٍعًض أىٍسفىارًًه" 

 (.ِٖٔٔ، رقم: ُْٓ/ّ :، كصحيح مسلمُْٓٗ
  .ُّٕ/ُ :شباه كالنظائر( األ(ِ
، رقم: ّٕٔ/ُ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُِّٕرقم:  ،ِْٖ/ّ :مسند أ٘ند( (ّ

َٓٔٗ .) 
 .ِّ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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ا ُب ماء، على: غًن ٣نازج، أك على: قطع كافور، مثالو: لو كضع إنساف دىنن 
ألف الدىن ال ٬نازج اٞناء  ؛ابقى طهورن كتغًن بو، فإنو ال يسلبو الطهورية بل ي

 ا على أعاله، فتغًنه بو تغًن ٠ناكرة ال ٣نازجة.فتجده طافين 
قولو: أك ّنلح مائي، كىو الذم يتكوف من اٞناء، فهذا اٞنلح لو كضعت  

ا من ا مع الكراىة خركجن ا، كيبقى طهورن كسرة منو ُب ماء فإنو يصبح ماٜنن 
 .(ُ)(اٝنالؼ

 عليل بالتيسير:المطلب الخامس: الت
كمعامالهتم،  منحى التيسًن على الناس ُب عباداهتمكثًن من العلماء   وينح

لدل  ةتعضده نصوص الشرع كقواعده، كمن القواعد الفقهية اٞنقرر  كىذا اٞننحى
 ، فالشريعة كما أخرب اهلل تعاىل عنها:(ِ))اٞنشقة ْنلب التيسًن( الفقهاء قوٟنم:

يًن ًمٍن حىرىجو ًملَّةى أىبًيكيٍم ًإبٍػرىاًىيمى()كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب  صلى  ، ككما صفها(ّ) الدّْ
: أىمُّ صلى اهلل عليو كسلماهلل  رسوؿفقد سؤؿ سهلة مييىسّْرىة،  اهلل عليو كسلم

: ،اأٍلىٍديىاًف أىحىبُّ ًإىلى اهلًل؟ صلى اهلل عليو نبينا يقوؿ ، ك (ْ)(اٜنٍىًنيًفيَّةي السٍَّمحىةي ) قىاؿى
، كىلىٍن ييشىادَّ الدّْينى أىحىده ًإالَّ غىلىبىوي، فىسىدّْديكا كىقىارًبيوا كىأىٍبًشريكا، ) :كسلم الدّْينى ييٍسره

ًة كىشىٍيءو ًمٍن الدُّٛنٍىةً  كىاٍستىًعينيوا بًاٍلغىٍدكىًة كىالرٍَّكحى
، ككصفت أـ اٞنؤمنٌن عائشة (ٔ)((ٓ)

                                                           

 .ّّ/ُ: ( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ْٗ/ُ :( األشباه كالنظائر(ِ
 .ٖٕ( سورة اٜنج، من اآلية رقم: (ّ
 (.َُٔ، رقم: ْٗ/ُ :كحسنو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َُِٕ، رقم: ُٕ/ْ: مسند أ٘ند( (ْ
( الدٛنة: سًن الليل، يقاؿ: أىٍدِبىى بالتخفيف إذا سار من أكؿ الليل، كادَِّبىى بالتشديد إذا سار من (ٓ

 (.ُِٗ/ِ :غريب اٜنديث كاألثرآخره )النهاية ُب 
 .ّٗ، رقم: ّْ/ُ :صحيح البخارم( (ٔ
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ُب اٞنسائل اٜنادثة  مصلى اهلل عليو كسلحاؿ الرسوؿ  رضي اهلل تعاىل عنهما
بػىٌٍنى أىٍمرىٍيًن ًإالَّ أىخىذى أىٍيسىرى٨نيىا  صلى اهلل عليو كسلممىا خييػّْرى رىسيوؿي اللًَّو ) فقالت:

 .(ُ)(كىافى أىبٍػعىدى النَّاًس ًمٍنوي   افىًإٍف كىافى ًإٍٖنن  ،امىا ملٍى يىكيٍن ًإٍٖنن 
لسماحة، الدين باليسر كالتيسًن كاكاٞنأخوذ من ىذه النصوص: كصف 

ككصف النيب صلى اهلل عليو كسلم بالبحث عن التيسًن كالتسهيل فيما ال 
 ١نظور فيو، فيتعزز لدينا من خاللو ىذا اٞنفهـو مبدأ التيسًن ُب الشريعة.

التنبيو عليو أف مبدأ التيسًن ُب الشريعة اإلسالمية مرتبط  رك٣نا ٩ند
بنية على التيسًن كالتسهيل بالنصوص الشرعية، ّنعىن أف أصل األكامر الشرعية م

)ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى  تعاىل: ُب ظاىرىا نوع مشقة، كما قاؿكاف  حَّت لو
) ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى

يوقعو آّتهد ا عن النصوص ُنيث فالتيسًن ليس ٠نردن  ،(ِ)
يعة كلذا عد العلماء أسباب التيسًن كالرتخص ُب الشر  ؛ةآّرد حسب الرغبة

 :(ّ)فبلغوا ّٔا سبعة أسباب ترجع إليها ٗنيع الرخص كالتيسًنات الشرعية كىي
ضعف اٝنلق، سبب إلسقاط التكليف عن الصيب كآّنوف، كٔنفيف  .ُ

 فلم ْنب عليهن ٗنعة كال ٗناعة كال جهاد. ،التكليف ُب حق النساء
تناكؿ اٞنرض، سبب للفطر ُب رمضاف، كالصالة من قعود أك اضطجاع، ك  .ِ
 .منوع للعالجاٞن
السفر، سبب للفطر ُب رمضاف، كقصر الصالة الرباعية، كسقوط اٛنمعة،  .ّ

 كالزيادة ُب مدة اٞنسح على اٝنفٌن.
                                                           

 .َُٗٔرقم:  ،َٖ/ٕ  :، كصحيح مسلمَّٔٓ، رقم: ٖٖ/ٗ :صحيح البخارم( (ُ
 .ُٖٓ( سورة البقرة، من اآلية: (ِ
 .ْٔ/ُ :( تيسًن علم أصوؿ الفقو(ّ
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حة الصـو ٞنن أكل خركية، كصؤاخذة األالنسياف، سبب إلسقاط اإلٍب كاٞن .ْ
 .أك شرب

اٛنهل، سبب إلسقاط اٞنؤاخذة إذا مل يقع بتقصًن ُب التعلم، كما يكوف  .ٓ
د السلعة بعد شرائها لعيب جهلو اٞنشرتم كقت التبايع، كما يكوف ا لر سببن 
 ألف آّتهد بىن على ظن العلم. ؛ا للعذر ُب خطأ االجتهادسببن 
 ا لألذل الذم ال ٪نتمل.اإلكراه، سبب إلباحة الوقوع ُب احملظورات دفعن  .ٔ
عمـو البلول، كىو ُب األمر الذم يعسر االنفكاؾ عنو، كالنجاسة اليت  .ٕ

حرتاز عنها، كمن بو سلس بوؿ، كاحتماؿ يسًن الغ ن ُب البيوع، ك٥نو يشق اال
 ذلك.

عندما ناقش أنو ، بالتيسًن ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
ّٔا اإلماـ يـو اٛنمعة، كبٌن أف السنة كردت  فضل يقرأسورة أأم مسألة: 

فالسنة: أف ) :ر٘نو اهلل ؿباٛنمعة كاٞننافقوف كما كردت بسبح كالغاشية، ٍب قا
يقرأ مرة ّٔذا، كمرة ّٔذا، كلكن لو أف اإلنساف راعى أحواؿ الناس ففي أياـ 
الشتاء البارد يقرأ بسبح كالغاشية؛ ألف الناس رّنا ٪نتاجوف إىل كثرة اٝنركج 

ا يقرأ بسبح كالغاشية، ال للتبوؿ بسبب الربكدة، ككذا ُب أياـ اٜنر الشديد أيضن 
اٞنسجد ليس فيو تربيد كاؼ، ألجل التسهيل على الناس، كذلك  سيما إذا كاف

صلى اهلل عليو  مىا خييػّْرى رىسيوؿي اللًَّو : "صلى اهلل عليو كسلمأف من ىدم النيب 
 .(ِ)((ُ) ابػىٌٍنى أىٍمرىٍيًن ًإالَّ أىخىذى أىٍيسىرى٨نيىا مىا ملٍى يىكيٍن ًإٍٖنن كسلم 

 
                                                           

 .َُٗٔ، رقم: َٖ/ٕ :، كصحيح مسلمَّٔٓ، رقم: ٖٖ/ٗ :صحيح البخارم( (ُ
 .ٗٔ/ٓ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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 س: التعليل بالتشديد:دالمطلب السا
ا كمسألة التعليل بالتيسًن منهج سار عليو بعض العلماء بل ذا أيضن كى

ابن القيم  كارتأكا فيو الصواب، يقوؿ ،مرضي اهلل تعاىل عنهكبعض الصحابة 
"بعض اٞنسائل اليت ترخص ّٔا ) عن ىذا اٞننهج كاٞننهج الذم قبلو: ر٘نو اهلل

إلماماف ككذلك كاف ىذاف الصاحباف ا ،ابن عباس كتشدد ّٔا ابن عمر"
أحد٨نا ٬نيل إىل التشديد كاآلخر إىل الرتخيص كذلك ُب غًن مسألة، كعبد اهلل 
بن عمر: كاف يأخذ من التشديدات بأشياء ال يوافقو عليها الصحابة، فكاف 
يغسل داخل عينيو ُب الوضوء حَّت عمي من ذلك، ككاف إذا مسح رأسو أفرد 

كاف إذا دخلو اغتسل منو، أذنيو ّناء جديد، ككاف ٬ننع من دخوؿ اٜنماـ، ك 
كابن عباس: كاف يدخل اٜنماـ، ككاف ابن عمر يتيمم بضربتٌن ضربة للوجو 
كضربة لليدين إىل اٞنرفقٌن كال يقتصر على ضربة كاحدة كال على الكفٌن، ككاف 

التيمم ضربة للوجو كالكفٌن، ككاف ابن عمر يتوضأ  :ابن عباس ٫نالفو كيقوؿ
، ككاف إذا قبل أكالده ٕنضمض ٍب صلى، ككاف ابن من قبلة امرأتو كيفيت بذلك

 .(ُ)(اعباس يقوؿ: ما أبايل قبلتها أك مشمت ر٪نانن 
كال يفهم من منحى التشديد أف اٞنفيت سوؼ يسًن فيو برأيو آّرد؛ دكف 

أيو كاجتهاده، ا لر اعتبار للنصوص الشرعية أك ينزؿ النصوص الشرعية كيلويها تبعن 
فىالى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىَّتَّ ٪نيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى ) عاىل:لقوؿ اهلل ت فهذا ٢نالف

ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٣نَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمنا نػىهيٍم ٍبيَّ الى ٩نًى بل ىو  ،(ِ)(بػىيػٍ
 منحى السالمة كىو يراىا ُب القوؿ باألشد. وينح

                                                           

 .ّٔ/ِ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ُ
 .ٓٔ( سورة النساء، آية رقم: (ِ
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حد اٜنكاـ بلزـك صـو شهرين كفارة أفَّت أنكر العلماء على من أكلذا 
العتق لجماع ُب هنار رمضاف من باب التشديد عليو ُنجة أف مثلو ال يهتم بل

 .(ُ)، فرّنا عاكد لفعلو ذلك إف مل يشدد عليوكاإلطعاـ ألنو مستطيع ٟنما
بالتشديد، مسألة ترؾ  ر٘نو اهلل تعاىلكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 

كالقوؿ ) إذ قاؿ: ؛رج كقتها بال عذر كأنو ال يقضيهاالفريضة اٞنؤقت حَّت خ
الثاٍل ُب اٞنسألة: أنو إذا فاتت العبادة اٞنؤقتة عن كقتها لعذر قضيت، كإف 

ا  بو كسخطن ا عن اٞنؤخر، كلكن تنكيالن فاتت لغًن عذر فال قضاء، ليس ٔنفيفن 
ركها لفعلو، كىناؾ فرؽ بٌن التخفيف كبٌن التنكيل كالسخط، فنحن نقوؿ ٞنن ت

ألنك لو تقضي ألف مرة ما قبل اهلل منك حَّت كلو تبت،  ؛ا: ال تقضعمدن 
 .(ِ)(لكن إذا تبت فأحسن العمل

 المطلب السابع: التعليل بالشذوذ:
الغفًن من  من العلماء، اٛنمَّ  أك القليلي  كيقصد بو أف ٫نالف فيو الواحدي 

ستند ظاىر الضعف أك ّن دليل قوم، ٫نالفوف بال مستند ٟنمن ليالعلماء اٞنستند
 :ر٘نو اهلل بن القيمشذكذ على من خالف اإلٗناع، يقوؿ اكالوىن، كقد يطلق ال

كأما أىل العلم الذين ىم أىلو فالشذكذ عندىم كاٞنخالفة القبيحة ىي  ...)
الشذكذ عن الكتاب كالسنة كأقواؿ الصحابة ك٢نالفتها، كال اعتبار عندىم بغًن 

ا، فهذا الذم ى قوؿ كاحد كيعلم إٗناعهم يقينن ذلك، ما مل ٩نمع اٞنسلموف عل
 .(ّ)(ال ٓنل ٢نالفتو

                                                           

 .َِٖ/ُ :( إجابة السائل شرح بغية اآلمل(ُ
 .ُّٕ/ِ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ََّ :( الفركسية(ّ
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الشاذ عبارة عن اٝنارج عن اٛنماعة بعد ) :ر٘نو اهللالغزايل  قوؿ ا منوكقريبن 
الدخوؿ فيها، كمن دخل ُب اإلٗناع ال يقبل خالفو بعده كىو الشذكذ، أما 

 .(ُ)( فال يسمى شاذان الذم مل يدخل أصالن 
حيث قصره  ؛تعريف خاص للشذكذ ر٘نو اهلل تعاىلىرم بن حـز الظاكال
ا ال ٠ناؿ للنقاش فيو، هين يا بدتفاقن ٞنعىن اٞنتفق عليو بٌن اٞنسلمٌن اعلى ا
فكل من خالف الصواب ُب مسألة ما فهو  ،الشذكذ ىو: ٢نالفة اٜنق)فقاؿ:

 .(ِ)(فيها شاذ، كسواء كانوا أىل األرض كلهم بأسرىم أك بعضهم
 (ّ)بالشذكذ، مسألة عدـ جرياف القسامة ر٘نو اهلل ل الشيخكمن أمثلة تعلي

كالدليل على امتناع القسامة ُب دعول ) ؿ:و قي ،ُب إتالؼ ما دكف النفس
األعضاء كاٛنركح تعليل، كىو أف القسامة إ٧نا كردت ُب دعول القتل، كىي 
خارجة عن األصوؿ كالقياس، كما خرج عن األصوؿ كالقياس فال يقاس عليو، 

 .(ْ)(ألنو ال مدخل للعقل فيو، كىذا ىو اٞنذىب ؛ا يقتصر فيو على ما كردكإ٧ن
 المطلب الثامن: التعليل بالظنة:

غلبة األمر ُب شيء ما، فمَّت ما غلب الظن أف األمر يؤكؿ بالظنة  كيقصد
فتح "ا للحكم، كُب ا مناسبن إىل جهة ما كمل يوجد يقٌن يعارضو كانت مناطن 

                                                           

 .ُْٕ/ُ و:( اٞنستصفى ُب أصوؿ الفق(ُ
 .ٕٖ/ٓ: ُب أصوؿ األحكاـ ( اإلحكاـ(ِ
( ىي: األ٬ناف تقسم على أكلياء اٞنقتوؿ إذا ادعوا دـ مقتوٟنم على ناس اهتموىم بو )معجم (ّ

: أ٬ناف مكررة ُب دعول قتل معصـو )كشاؼ اصطالحنا، مادة: قسم( ك ٖٔ/ٓ :مقاييس اللغة
 (.ٕٔ/ٔ :القناع عن منت اإلقناع

 .ُٔٗ/ُْ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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ا مظنة العدـ، كباألخذ بذلك مظنة التحصيل شيئن  (ُ)فإف أخذ السلم) :"القدير
ا ُب مدة األجل، كباعتبار الظنة تناط األحكاـ، فال يلتفت إىل كوف بعض فشيئن 

 . (ِ)(من يسلم إليو قد ٪نصلو دفعة عند حلوؿ األجل كالزراع كأىل النخل
 الراكم، يقوؿ يرتكوف ّٔا حديث فبعض العلماء ؛كالظنة ليست باألمر اٟنٌن

ا ُب نفسو كبعض  على غًنه ظنينن كقد يكوف الرجل عدالن ) :ر٘نو اهلللشافعي ا
أقربيو، كلعلو أف ٫نر من بعد أىوف عليو من أف يشهد بباطل، كلكن الظنة ٞنا 
دخلت عليو تركت ّٔا شهادتو، فالظنة ٣نن ال يؤدم اٜنديث ُنركفو كال يعقل 

 .(ّ)(ىو ظنٌن فيو ُناؿ معانيو: أبٌن منها ُب الشاىد ٞنن ترد شهادتو فيما
ا جعل الظنة مناطن  (ْ)ُب أحكاـ الركاز ر٘نو اهلل تعاىلم الشيخ كحٌن تكل

لواجده، يعرفو ٞندة  (ٓ)إذا كاف الركاز حديث عهد فهو لقطة) فقاؿ: للحكم
ا ال يغلب على كأما إف كاف الركاز قد٬نن سنة، فإف كجد صاحبو كإال فهو لو، 

بدكف تعريف،  ا العصر فهو لواجده أيضن  الظنة أنو ألحد معركؼ من أىل

                                                           

ا كحده، ا أيضن ( السَّلىمي كالسلف ّنعىن كاحد، ىذا قوؿ ٗنيع أىل اللغة، إال أف السلف يكوف قرضن (ُ
ُب الشرع: عقد على موصوؼ ُب الذمة مؤجل، بثمن مقبوض ُب ٠نلس العقد )اٞنطلع على 

 (.ِّٗ/ُ :ألفاظ اٞنقنع
 .ِٖ/ٕ :( شرح فتح القدير(ِ
 .َّٖ/ُ :( الرسالة(ّ
نػٍزي من دىٍفًن اٛناىلية )اٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع( الرّْكاز ى(ْ  (.َُٕ/ُ :و: الكى
ا، ( اللُّقىطة ُب اللغة: أٍخًذ شيءو من األرض قد رأيتىو بغتة كمل تيرًٍدهي، كقد يكوف عن إرادةو كقصدو أيضن (ٓ

ا: ماؿه ، مادة: لقط( كاصطالحن ِِٔ/ٓ :كمنو لىقطي اٜنىصىى كما أشبهو )معجم مقاييس اللغة
: ماؿ أك ٢نتص قيل، باب الالـ( ك ُّٗ/ُ :د على األرض كال يعرؼ لو مالك )التعريفاتيوج

 (.ّٕ/ٔ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ندضل عنو صاحبو )
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 عنوتعاىل رضي اهلل ُب حديث أيب ىريرة كلكن عليو أف ٫نرج منو اٝنمس، كما 
"قاؿ صلى اهلل عليو كسلمالنيب  أف اًز اٍٝنيٍمسي : "كىًَب الرّْكى

(ُ))(ِ). 
بالظنة قولو ُب مسألة عدـ تعاىل  ر٘نو اهللمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن كمن أ
أك شهد  ألف اإلنساف متهم إذا شهد ألصلو) ادة الفركع كاألصوؿ:قبوؿ شه

ا فإف ذلك ٬ننع من قبوؿ شهادتو الحتماؿ أف يكوف قد لفرعو، فإذا كاف متهمن 
 من حاىب أصولو أك فركعو، فالدليل على أف ىذا مانع تعليل، كليس دليالن 

لكوف األب  الكتاب كالسنة، بل ىو قوة التهمة، فإذا علمنا أف التهمة معدكمة
 ؛، فهل نقبل الشهادة أك ال؟ا ُب العدالة ال ٬نكن أف تلحقو هتمةأك األـ مربزن 

أك االبن من أعدؿ عباد   لو كاف األباٞنؤلف يقوؿ: ال نقبل الشهادة حَّت
اهلل؛ ألف كونو ُب ىذه اٞنرتبة من العدالة أمر نادر، كالنادر ال حكم لو، فالعربة 

ف تلحقو التهمة فيما إذا شهد ألصولو أك فركعو، باألغلب، كاألغلب أف اإلنسا
كال سيما ُب عصرنا اٜناضر الذم غلبت فيو العاطفة على جانب العقل كالدين 

 .(ّ)(عند كثًن من الناس
 المطلب التاسع: التعليل بظاىر الحال:

صد بو كيق ،)بظاىر اٜناؿ( لخر مر اٞنتحقق كجوده، أك بعبارة أالتعليل باأل
على أف اٞنتحقق اٞنتقرر عندنا ُب ىذه اٞنسألة ىو سبب اٜنكم ءن اٜنكم بأمر بنا

ٟنذا  اأك مانعن  اخر خفين آ اأنو قد يتطرؽ شك ُب أف ىناؾ سببن ، رغم وكمناط
 التعليل لكنو غًن ظاىر كمتحقق أمامنا.

                                                           

 .ِْٔٓ، رقم: ُِٕ/ٓ :، كصحيح مسلمِّٓٓرقم:  ،ٕٖ/ٔ :صحيح البخارم( (ُ
 .ٖٖ/ُٖ :( ٠نموع فتاكل ابن عثيمٌن(ِ
 .ّْٔ/ُٓ :نع( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستق(ّ
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ف ما قبلو مرتدد بٌن أمرين أك أكثر مل إإذ  ؛كالفرؽ بينو كبٌن ما قبلو كاضح
قرّٔما لو كأليقهما بو، بينما ىنا يوجد تاـ، ك٪نمل على أ هر أحد٨نا بوضوحيظ

أمر ظاىر كاضح ملموس، كلكنو ٪نتمل االندفاع بأمور أخرل غًن كاضحة كغًن 
ك٣نا يشهد لو قوؿ النيب ، تيقن لغًنه حَّت تقـو بينة قاطعةملموسة، فال نرتؾ اٞن
ًإذىا كىجىدى أىحىديكيٍم ) :عنوتعاىل فيما ركاه أيب ىريرة رضي اهلل  صلى اهلل عليو كسلم

ٍيئن  فىأىٍشكىلى عىلىٍيًو أىخىرىجى ًمٍنوي شىٍيءه أىـٍ الى فىالى ٫نىٍريجىنَّ ًمنى اٍلمىٍسًجًد حىَّتَّ  اُب بىٍطًنًو شى
دى ر٪نن  ايىٍسمىعى صىٍوتن   .(ُ)(اأىٍك ٩نًى

الوجو الثالث" ") يقوؿ حوؿ االعتداد بظاىر اٜناؿ: "الفركؽ"كُب كتاب 
، كشهدت ؿ اعتربه سحنوف فقاؿ: إذا شهدت بأنو زٌل عاقالن ظاىر اٜنا

ا، إف كاف القياـ عليو كىو عاقل قدمت بينة العقل، كإف  األخرل بأنو كاف ٠ننونن 
 .(ِ)(كاف القياـ عليو كىو ٠ننوف قدمت بينة اٛننوف

تكلم ُب بظاىر اٜناؿ، تعاىل  ر٘نو اهللكمن أمثلة تعليل الشيخ العثيمٌن 
لزكجتو "أنت طالق" ٍب قاؿ: ما أردت الطالؽ الشرعي بل مسألة من قاؿ 

ـ يقع مر ما من أكامرم، ىل يقبل كالمو أإطالقك من أمر ما كوثاؽ أك من أ
يعين إف نول بكلمة  ،"فإف نول بطالق من كثاؽ" قولو:) :يقوؿعلى ظاىره، 
فإف  ،مل يقبل حكما"يقوؿ اٞنؤلف: " ،كثاؽ، فهل يقبل؟ ا من"طالق" طالقن 

ا من كثاؽ، يعين ما قيدت يديك طالقن  لزكجتو: أنت طالق، كقاؿ: أنا ناكو  قاؿ
ا، أم: عند احملاكمة، فإف كرجليك، فنقوؿ: اللفظ ٪نتمل كلكن ال يقبل حكمن 

ضي إ٧نا ألف القا ؛ألف ما يدعيو خالؼ ظاىر لفظو ؛رافعتو كحاكمتو ما يقبل
                                                           

 .ُّٖ، رقم: َُٗ/ُ :صحيح مسلم( (ُ
 .َُٗ/ْ: ( أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ )الفركؽ((ِ
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فإذا  ،(ُ)"ٍقًضى بًنىٍحًو مىا أىٍٚنىعي ًإ٧نَّىا أى " :صلى اهلل عليو كسلم ٪نكم بالظاىر لقولو
 زكجتو، كأما فيما بينو كبٌن اهللكككلت األمر إىل دينو فهي مل ٓناكمو كصدقتو 

 .(ِ)(فإنو يقبل
 المطلب العاشر: التعليل بالتماثل والتشابو:

كىنا رّنا يتبادر سؤاؿ ىل التعليل بعدـ  ،خرل )عدـ الفرؽ(أأك بعبارة 
كاٛنواب عن ىذا: أف القياس ليس من باب التشابو  ا،التفريق يكوف قياسن 

الكامل بل من باب التماثل ُب علة اٜنكم فقط، بينما ىنا فالتعليل كاف بعدـ 
خر اؿ آكسؤ ، لتشابو كالتماثل ُب الصورة كاملةالفرؽ بٌن حاؿ اٞنسألتٌن، أم ا

 من قبلو، ٩نيبىل يسوغ لعامل أف يفرؽ بٌن مسألتٌن مل يفرؽ بينهما  :مهم
إذا مل ) فيقوؿ: ر٘نو اهلل تعاىلالنملة الدكتور: عبدالكرَل على ىذا التساؤؿ 

اختلفت ُب  ، فهل ٞنن بعدىم التفريق بينهما؟يفرؽ علماء العصر بٌن مسألتٌن
 ذلك على مذاىب:

 اٞنذىب األكؿ: التفصيل: -
 إف كاف علماء العصر قد نصوا على عدـ الفرؽ بٌن اٞنسألتٌن فهنا الف .ُ

فرؽ، فالقائل بالفرؽ ٢نالف ألهنم أٗنعوا على عدـ ال ؛تهمْنوز ٢نالف
 لإلٗناع، كىو حراـ.

أما إف كاف علماء العصر مل ينصوا على عدـ الفرؽ، فال ٫نلو من  .ِ
 حالتٌن:

                                                           

 .َْٕٓ، رقم: ُِٖ/ٓ: ، كصحيح مسلمٕٔٗٔ، رقم: َِْ/ٖ :صحيح البخارم( (ُ
 .ْٔ/ُّ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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 اتفق حيث ؛إف علمنا آناد اٞنسألتٌن ُب اٛنامع كتوريث العمة كاٝنالة - أ
مع كوهنما من ذكم بينهما ُب التوريث كعدمو َنا على أنو ال فرؽالعلماء 

ألنو يلـز من  ؛األرحاـ، ففي ىذه اٜنالة ال ٩نوز الفصل كالتفريق بينهما
 التفريق بينهما رفع ٠نمع عليو.

 ألنو ال ؛إف مل نعلم آناد اٞنسألتٌن ُب اٛنامع، فإنو ٩نوز الفصل بينهما - ب
فصل بٌن ٞنن بعدىم ال-رفع شيء ٠نمع عليو، كلو مل ٩نز يلـز من ذلك 

ا ُب حكم الدليل: لوجب على من كافق ٠نتهدن  - ُب ىذه اٜنالةاٞنسألتٌن
 حيث إف من كافق  ؛أف يوافقو ُب ٗنيع األحكاـ، كىو باطل باالتفاؽ

 ب عليو موافقتو ُب ٗنيع اٞنسائل. ُب مسألة ال ْنأ٘ند، أك الشافعي مثالن 
كىذا ىو اٜنق  ،....كىذا اٞنذىب ىو اختيار كثًن من العلماء  
 ٞنا سبق من الدليل كالتعليل. الدكتور: النملة(،)كالـ عندم

ا، كىو مذىب القاضي هما مطلقن اٞنذىب الثاٍل: ال ٩نوز التفريق بين -
 .(ُ)(اٛنبارعبد

أك التشابو  ،بعدـ الفرؽ ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن مثلة تعليل الشيخ أكمن 
ا على بٌن اٞنسألتٌن أك اٜنكمٌن، مسألة الشركط ُب البيع كأنو ٩نوز تقدمه

... كأما ما كاف قبل ذلك ٣نا اتفق عليو قبل العقد، فاٞنذىب ) إذ قاؿ: ؛العقد
شرتط: أأنو غًن معترب. مثالو: اتفقت أنا كأنت على أف أبيع عليك السيارة، ك 

ا كإما أف أسافر عليها إىل مكة، كعند العقد مل نذكر ىذا الشرط إما نسيانن 
 ، اٛنواب: ال يعترب على اٞنذىب ،ال؟أك ا على ما تقدـ، فهل يعترب ىذا اعتمادن 

                                                           

 .َّٗ/ِ :( اٞنهذب ُب علم أصوؿ الفقو اٞنقارف(ُ
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 كالصحيح: أنو يعترب ٞنا يلي:
مل أدخل معك ُب كأنا  ،(ُ)حديث: "اٍلميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم"لعمـو  .ُ

 العقد إال على ىذا األساس.
أهنم جوزكا ُب النكاح تقدـ الشرط على العقد، فيقاؿ: أم فرؽ بٌن ىذا  .ِ

فيو تقدـ الشرط على العقد، فالبيع مثلو، كال  كإذا كاف النكاح ٩نوز ،كىذا؟!
 .بينهما فرؽ

بعده ُب زمن  تا الشركط ُب البيع معتربة سواء قارنت العقد، أك كانإذن 
 .(ِ)(ا عليها من قبلاٝنيارين، أك كانت متفقن 

 المطلب الحادي عشر: التعليل بصورة المسألة:
ُب الواقع فيتجو من  ض عدـ إدراؾ اٞنخالف اٞنسألة بصورهتااكيقصد بو افرت 

خرل لتصل أخر أك بصيغة لتقرير الصورة من جديد أك بتصور آيريد نصر قولو 
ٞنخالف بطريق أخرل، أك ليندفع ما لديو من لبس ُب نظر ٢نالفو، االصورة إىل 

اٜنموم ُب  سابقٌن كالالحقٌن، قاؿا لدل العلماء الكقد جرل مثل ىذا كثًنن 
علة عدـ مسح اٝنف  :الفضالء: قد يقاؿ قاؿ بعض) :"غمز عيوف البصائر"

بالنسبة إىل اٞنتيمم اقتصار التيمم على الوجو كاليدين، كال أثر الستناد 
االنتقاض إىل اٜندث السابق. انتهى. أقوؿ: ىذا الكالـ ناشئ عن عدـ العلم 

 .(ّ)(بصورة اٞنسألة كصورهتا أنو ...

                                                           

 كقاؿ الرتمذم: حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :لرتمذمسنن ا( (ُ
 .ِِْ/ٖ :لشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنعا( (ِ
 .ّْٕ/ّ :( غمز عيوف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر(ّ
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ـو أكثر من خالؿ كقد كاف ٟنذا اٞنسلك أنصار ُب السابق، كلكنهم الي
ا منهجن  دُّ إذ يع ؛العناية الشديدة ّنبدأ ٓنرير )١نل النزاع( أك )مكمن اٝنالؼ(

بن رشد ا العالمة: ااعتىن بو سابقن ا يناقش بو الباحث كيؤاخذ بو، ك٣نن علمين 
ُب كتابو: بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد. كاٟندؼ من ىذا  ر٘نو اهلل تعاىلاٞنالكي 
ير ١نل النزاع( ىو: حصوؿ تصور للمسألة بشكلها ر ٓن :أعين بو)اٞنسلك 

الصحيح، كإخراج ما ال ينتسب ٟنا من مفردات اٞنسائل أك ٗنلها، ليكوف 
، القاعدة يتعلق بذلك بشكل مباشراٜنكم عليها بصورة أدؽ كأكضح، ك٣نا 

 .(ُ))اٜنكم على الشيء فرع عن تصوره( األصولية اليت تقوؿ:
بصورة اٞنسألة، تأييده أف تعاىل  ر٘نو اهللالعثيمٌن كمن أمثلة تعليل الشيخ 

كجواز السلم ىو القياس الصحيح اٞنوافق ) إذ قاؿ: ؛السلم على كفق القياس
 ،ا ٞنن قاؿ: إف السلم على خالؼ األصوؿ؛ ألنو بيع معدـكلألصوؿ خالفن 

 ألنو بيع موصوؼ ُب الذمة، أنا مل أبع ؛كالواقع أنو ليس بيع معدـك ُب اٜنقيقة
، ىذا (ِ)ا ليس ُب ملكي حَّت يدخل ُب اٛنهالة كالغررا معدكمن عليك شيئن 

 .(ّ)(موصوؼ ُب الذمة
  

                                                           

 .َٓ/ُ :( شرح الكوكب اٞننًن(ُ
 (.ُُٔ/ُ :( الغرر ىو: ما يكوف ٠نهوؿ العاقبة ال يدرل أيكوف أـ ال )التعريفات(ِ
 .ْٗ/ٗ :لشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( ا(ّ
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 : الفصل الرابع
 ،نماذج من تعليالتو المميزة

 كٓنتو مبحثاف:
 .خكؿ: العلة ُب فقو الشياٞنبحث األ

 .اٞنميزةو الثاٍل: ٧ناذج من تعليالتاٞنبحث 
  



 

110 
 

  المبحث األول:
 ،الشيخ العلة في فقو

 مطالب: وخمسةوتحتو تمهيد 
 تمهيد:

ا، يستطيع الالحق أف ا مقعَّدن أدكاتو اليت ْنعلو كاضحن  ال شك أف لكل فنٍّ 
ا بدقة ال ٪نيد ا ١نددن يستكمل فيو على ما بناه السابق، دكف أف يكوف مسارن 

ا ال فائدة منو إال اٞنتابعة، بل )الضوابط( ىي ا ١نضن عنو، كإال لكاف تقليدن 
ا الالحق بالسابق، اليت توجو عمل الباحث، مع أنو قد ٫نتلف فيه اتار اٞنس

، اأشهرىا عاٞنيتهمن كلعل  ،خاصة الفقو اشتهرت بكثرة ميزىا كعلـو الشريعة
ّنعىن صالحيتها للتطبيق ُب كل زماف كمكاف، فكل حادثة البد أف يكوف ٟنا 

نػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى كى ) ا أك إ٬ناءن كما قاؿ تعاىل:ذكر ُب النصوص الشرعية نصن 
يىاننا ًلكيلّْ شىٍيءو  أف  ،رضي اهلل تعاىل عنو، كُب حديث سلماف الفارسي (ُ)(تًبػٍ

يعلمكم بعض اٞنشركٌن قالوا لو: إٍل أرل صاحبكم يعلمكم كل شيء حَّت 
 ،إنو هنانا أف يستنجي أحدنا بيمينو ،: أجلرضي اهلل تعاىل عنوفقاؿ  ،اٝنراءة؟!

أىحىديكيٍم ًبديكًف  ٍستػىٍنًجيالى يى ) كهنى عن الركث كالعظاـ كقاؿ: ،القبلة أك يستقبل
 .(ِ)(ثىالىثىًة أىٍحجىارو 

كلعل اٞنيزة الظاىرة اليت بوأهتا ىذه اٞننزلة، أف أحكاـ الشريعة بنيت على 
حكم كعلل ُب الغالب ظاىرة، فاستقاـ للعلماء تنزيلها على ما يستجد من 

 اجتنا للعلة ُب األحكاـ الفقهية شديدة.أحكاـ، كمن ىنا كانت ح
                                                           

 .ٖٗ( سورة النحل، من اآلية رقم: (ُ
 .َّٔ، رقم: ُْٓ/ُ :صحيح مسلم( (ِ
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 المطلب األول: العلة المقصودة في ىذا البحث:
العلة ُب اللغة: ) كالعلة اٞنقصودة ىنا ىي اليت ذكرىا العلماء بقوٟنم:

كصف ظاىر منضبط دؿ )ا: كاصطالحن  (ُ)(ا ُب احمللاٞنرض، أك ما اقتضى تغيًنن 
 .(ِ)(ا للحكمالدليل على كونو مناطن 

 ُب ٓنديد العلة اليت يبىن عليها اٜنكم: ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ العثيمٌن  كقاؿ
أف تكوف العلة مشتملة على معىن مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع )

ال مناسبة فيو، مل  اا طرديِّ اعتباره، كاإلسكار ُب اٝنمر، فإف كاف اٞنعىن كصفن 
 .يصح التعليل بو، كالسواد كالبياض مثالن 

رضي اهلل أف بريرة  ،نهمارضي اهلل تعاىل ع : حديث ابن عباسكمثاؿ ذل
، (ّ)ا أسودقاؿ: ككاف زكجها عبدن  خًنت على زكجها حٌن عتقت اتعاىل عنه

فقولو: أسود، كصف طردم ال مناسبة فيو للحكم، كلذلك يثبت اٝنيار لألمة 
، كال يثبت ٟنا إذا عتقت ٓنت حر، كإف  اإذا عتقت ٓنت عبد كإف كاف أبيض

 .(ْ)اف أسودك

                                                           

 ، مادة: علل.ُْٕ/ُُ :( لساف العرب(ُ
 .ٔٓ :صوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوأ( (ِ
زىٍكجى بىرًيرىةى كىافى  قاؿ: إفَّ  ما( حديث بريرة اٞنشهور مع زكجها ركاه ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنه(ّ

، كىأىٍلّْ أىٍنظيري إًلىٍيًو يىطيوؼي خىٍلفىهىا يػىٍبًكي كىديميوعيوي تىًسيلي عىلىى ًٜنٍيىًتًو، فػىقىاؿى  :ا يػيقىاؿي لىوي عىٍبدن  ميًغيثه
، أىالى تػىٍعجىبي ًمٍن حيبّْ ميًغيثو بىرًيرىةى كى  : )يىا عىبَّاسي ًمٍن بػيٍغًض بىرًيرىةى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم لًعبَّاسو

: )ًإ٧نَّىا ميًغيثن  ٍعًتًو( قىالىٍت: يىا رىسيوؿى اهلًل، تىٍأميريٍل، قىاؿى ا؟( فػىقىاؿى النَّيًبُّ صلى اهلل عليو كسلم: )لىٍو رىاجى
 .(ِّٖٓ، رقم: ِٖٔ/ُّ: صحيح البخارم)أىنىا أىٍشفىعي(، قىالىٍت: الى حىاجىةى يل ًفيًو. 

 .ُٕ :وؿ( األصوؿ من علم األص(ْ
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خر أف العلة اليت ىي مناط اٜنكم ُب موضع آالشيخ ر٘نو اهلل تعاىل كبٌن 
كىو معركؼ عند أىل العلم حيث  ،ا على خالؼ القاعدةقد ال ينظر ٟنا أحيانن 

ا ٤ند ُب كالـ أىل العلم أف العلة إذا كانت منتشرة غًن منضبطة كدائمن ) قاؿ:
لذلك ببعض صور الربا اليت ليس فيها  كمثل، (فإف اٜنكم يعم، كال ينظر للعلة

ا ربن  دُّ ، كمع ذلك يع(ُ)ا من ٕنر ردمء بصاع من ٕنر جيدظلم، كمن يبيع صاعن 
 .(ِ)ك٪نـر التعامل بو
 ا للحكم:: العلة التي ال تصلح مناطً المطلب الثاني

األصل أف العلة ىي مناط اٜنكم فعليها يبىن اٜنكم كمنها يستمد، كُب 
ألف ما بين عليو مل يعد  ؛ فيها العلة يرتتب عليها تغًن اٜنكماٜناالت اليت تتغًن

ا اٜنكم يدكر مع علتو كجودن ) ا، كُب القاعدة اٞنشهورة يقوؿ األصوليوف:موجودن 
ال ينكر تغًن األحكاـ بتغًن  :قاعدة) ا:أهنم يقولوف أيضن  اكم  ،(ّ)(كعدما
ركر الزمن ذىبت فكل حكم مبين على علو موجودة ُب زمن، ٍب ّن ،(ْ)(األزماف

 العلة فإف اٜنكم يذىب معها، فاٞنقصود بالزمن ىو سبب اٜنكم.

                                                           

ؿه  ( إشارة إىل حديث أيب سعيد اٝندرم(ُ ًإىلى النَّيًبّْ صلى  رضي اهلل تعاىل عنو، كفيو أنو قاؿ: جىاءى ًبالى
ٍره  نىا ٕنى : كىافى ًعٍندى ؿه ا؟( قىاؿى ًبالى اهلل عليو كسلم بًتىٍمرو بػىٍرٍلٍّ فػىقىاؿى صلى اهلل عليو كسلم: )ًمٍن أىٍينى ىىذى

صىاعىٌٍنً ًبصىاعو لًنيٍطًعمى النَّيبَّ صلى اهلل عليو كسلم، فػىقىاؿى صلى اهلل عليو كسلم  رىًدمّّ، فىًبٍعتي ًمٍنوي 
: )أىكٍَّه أىكٍَّه عىٌٍني الرّْبىا عىٌٍني الرّْبىا، الى تػىٍفعىٍل، كىلىًكٍن ًإذىا أىرىٍدتى أىٍف تىٍشرتىًمى فىًبعٍ  التٍَّمرى بًبػىٍيعو  ًعٍندى ذىًلكى

ًًه(  ،ْٖ/ٓ :، كصحيح مسلمُِِّ، رقم: َِ/ٔ صحيح البخارم:متفق عليو ) آخىرى ٍبيَّ اٍشرتى
 (.ُْٕٔرقم: 

 .ّٖٗ/ّ :( تفسًن سورة البقرة(ِ
 .َُُ :( القواعد كاألصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة(ّ
 .ُُّ/ُ و:( قواعد الفق(ْ



 

113 
 

كُب حاالت معينة ١ندكدة ال تصلح العلة الظاىرة اٞنرتبطة باٜنكم ألف 
ف صورهتا صورة العلة اليت يناط ّٔا اٜنكم عادة، أا ٟنذا اٜنكم، مع تكوف مناطن 

كن لداللة اٞنفاىيم الشرعية ا للحكم سببو قصور فيها، كلكعدـ اعتبارىا مناطن 
اقعية تدؿ األخرل على عدـ إرادهتا ٟنذا اٞنعىن، كلوجود مسلمات شرعية أك ك 

إىل أف ىناؾ علة ال  ر٘نو اهلل تعاىل كقد أشار الشيخ، على خالؼ اٞنفهـو منها
كالالـ ُب قولو ) ا لو فقاؿ:ا للحكم بل قد تكوف سببن تصلح أف تكوف مناطن 

ٍعبيديكًف()ًإالَّ لًيػى  تعاىل:
للتعليل، كىذا التعليل لبياف اٜنكمة من اٝنلق، كليس  (ُ)

ا التعليل اٞنالـز للمعلوؿ؛ إذ لو كاف كذلك للـز أف يكوف اٝنلق كلهم عبادن 
فالعلة ، ، كليست موجبة(ِ)يتعبدكف لو، كليس األمر كذلك، فهذه العلة غائية
قد تقع كقد ال تقع، مثل: الغائية لبياف الغاية كاٞنقصود من ىذا الفعل، لكنها 

كالعلة اٞنوجبة معناىا: أف ، ألكتب بو، فقد تكتب كقد ال تكتب بريت القلم
اٞنعلوؿ مبين عليها فال بد أف تقع، كتكوف سابقة للمعلوؿ كالزمة لو، مثل: 

ٟنذا النوع عندما  ر٘نو اهللكقد أشار السرخسي ، (ّ)(انكسر الزجاج لشدة اٜنر
كأما العلة اليت تشبو  ...) كقسمها لستة أنواع فقاؿ:تكلم عن أنواع العلل، 

ا كصفتو منتظرة السبب فصورهتا: أف يكوف ما يضاؼ إليو اٜنكم أصلو موجودن 
ألف الصفة تابعة  ؛متأخرة ُب كجودىا خطر، فمن حيث كجود األصل كاف علة

ا للحكم ف كونو موجبن إلألصل، كبانعداـ الوصف ال ينعدـ األصل، كمن حيث 

                                                           

 .ٔٓ( سورة الذاريات، من اآلية رقم: (ُ
ُب ا: اٜنكمة كالعاقبة من كجود الفعل، كىي تكوف متأخرة عن اٞنعلوؿ ( العلة الغائية يراد ّٔ(ِ

 (.ُّٕ – ٖٖ/ٔ :كالتصور كالقصد )جامع اٞنسائل الوجود، متقدمة عليو ُب العلم
 .ُّ/ٗ :( ٠نموع فتاكل ابن عثيمٌن(ّ
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ا ار الصفة كىو منتظر متأخر، فاألصل قبل كجود الوصف كاف طريقن باعتب
ا، كبياف ذلك ُب النصاب للزكاة، فإنو سبب لوجوب للوصوؿ إليو فكاف سببن 

الزكاة بصفة النماء، كحصوؿ ىذا النماء منتظر ال يكوف إال بعد مدة، قدر 
صلى اهلل اؿ فإنو ق ،االشرع تلك اٞندة باٜنوؿ، كّنا ذكره مل ينتصب اٜنوؿ شرطن 

كلمة غاية ال    "حَّت"ك ،(ُ)"الى زىكىاةى ُب مىاؿو حىَّتَّ ٪نىيوؿى عىلىٍيًو اٜنٍىٍوؿي " :عليو كسلم
كلمة شرط، كبانعداـ صفة النماء للماؿ ال ينعدـ أصل اٞناؿ الذم يضاؼ إليو 

 .(ِ)(اىذا اٜنكم شرعن 
 : التعليل باألحوط بدون ضابط محدد:المطلب الثالث
كىي ُب   ،اٞنتقدمٌن كاٞنتأخرين ءا ُب كالـ الفقهامة ترد كثًنن مه كىنا مسألة

كتستعمل لرتجيح قوؿ أك حكم ُب مسألة تطرؽ إليها ، كالـ اٞنتأخرين أكثر
حاب األقواؿ متقاربة، ا، كحجة أصاٝنالؼ، كخاصة عندما يكوف اٝنالؼ قوين 

ن ا مخركجن منها وط ىي التعليل باٝنالؼ، أم اختيار األح كىذه اٞنسألة
ا، خاصة إذا  قد تكوف مزعجة للسائل أك اٞنستفيت أحيانن  اٝنالؼ، كىذه اٞنسألة

، كىي ُب حقيقتها ٘نل للناس على األشد، لضماف لديو شيء من العلم كاف
أننا جئنا باٞنتفق على براءة الذمة بو، كىذا من كجهة نظرم عندما يتوسع بو 

إىل القوؿ بأف ىذا ، بل رّنا نصل ا عن منهج البحث العلميجن يكوف خرك 
 بأمر غًن الـز ٟنم م، كيلزمهاشرعن  ال ٪نتملوف ل الناس مااٞننهج كاألسلوب ٪نمّْ 

 ّنا يصل إليو علم الشخص.نو إعراضه عن مفهـو التكليف أ، كما اشرعن 
                                                           

، رقم: ُِْٔ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُِٕٗ، رقم: ُِ/ّ :ابن ماجةسنن ( (ُ
ُّْْٓ.) 

 .ُّٓ/ِ :( أصوؿ السرخسي(ِ



 

115 
 

كالصواب: أف التعليل ) عن ىذه اٞنسألة: ر٘نو اهللالشيخ: العثيمٌن  يقوؿ
لكثرة  ؛و لكرىنا مسائل كثًنة ُب أبواب العلمألننا لو قلنا ب ؛باٝنالؼ ال يصح

فالتعليل باٝنالؼ ليس علة ، اٞنسائل العلمية، كىذا ال يستقيماٝنالؼ ُب 
كج من ألف التعليل باٝنر  ؛ا من اٝنالؼشرعية، كال يقبل التعليل بقولك: خركجن 

بل نقوؿ: إف كاف ٟنذا اٝنالؼ حظ من النظر ، اٝنالؼ ىو التعليل باٝنالؼ
ا كلكن ألف األدلة ٓنتملو، فيكوف من ة ٓنتملو فنكرىو، ال ألف فيو خالفن كاألدل
أما إذا كاف اٝنالؼ ال حظ لو من  ،(ُ)"دىٍع مىا يىرًيبيكى ًإىلى مىا الى يىرًيبيكى "باب 

 .(ِ)(اكنأخذ منو حكمن  ،النظر فال ٬نكن أف نعلل بو اٞنسائل
بعد ُنثو ُب مسألة يق ذكر ىذا التعل ر٘نو اهلل تعاىلكالشيخ العثيمٌن 

ف اٞناء الطاىر إإىل طاىر كطهور ك٤نس، كقوؿ بعض العلماء:  تقسيم اٞناء
ا بٌن النجس كالطهور، كمل طاىر بنفسو لكنو غًن مطهر لغًنه، فجعلوه كسطن 

ياط فهو داخل ُب يقم دليل على ذلك، فمن أخذ ّٔذا القوؿ على كجو االحت
كقد قاؿ الشيخ العثيمٌن  ،تعليل باٝنالؼا، كىي الرنا ٟنا سابقن اٞنسألة اليت أش
 .(ّ)مناسبتو ٞنثل ىذه اٞنسألة لعدـ كجود دليل عليو ـبعد ر٘نو اهلل تعاىل

 : ظهور العلة في حكم الشارع الحكيم:المطلب الرابع
 ،حىكىمى بو الشارع اٜنكيم معلل؟  فقلنا: ىل كل حيٍكمو كلو طرحنا ىنا سؤالن 

فإف الشرع حكيم يعلل ) فقاؿ: اهلل تعاىل ر٘نوفقد أجاب الشيخ: العثيمٌن 

                                                           

، رقم: ّٕٔ/ُ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُِّٕ، رقم: ِْٗ/ّ :مسند أ٘ند( (ُ
َٓٔٗ.) 

 .ِّ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُّ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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كعلة النجاسة ، ىو معلـو لنا كمنها ما ىو ٠نهوؿ األحكاـ بعلل منها ما
اٝنبث، فمَّت كجد اٝنبث ُب شيء فهو ٤نس، كمَّت مل يوجد فهو ليس 

 .(ِ)((ُ) اا كعدمن فاٜنكم يدكر مع علتو كجودن  ؛بنجس
ٟنا، أنو ليس كل تعليل  كمن اٞنسائل اٞنهمة اليت ينبغي للفقيو التفطن

ىو الذم  ر٘نو اهلل تعاىل، كلكن التعليل اٞنقبوؿ عند الشيخ العثيمٌن مقبوالن 
أشار إليو عند مناقشتو مسألة: كراىية قراءة آية فيها سجدة ُب الصالة السرية، 

كلكن ىذا تعليل عليل؛ ألف الكراىة حكم شرعي ٪نتاج إىل دليل من ) فقاؿ:
 .(ّ)( على نظر صحيح تقتضيو قواعد الشرعالسمع، أك تعليل مبين

خر كىو، ىل كل علة علل ّٔا الشارع للحكم يصلح ك أمر آكيرتبط بذل
قاصرة على  بٌن أف ىناؾ علالن  فيها ٞنا يشأّو، الشيخ العثيمٌنأف تنقل اٜنكم 

 بعد حديثو عن مسألة العلة ُب تعريض ما علل بو لو، فال تنسحب لغًنه، فمثالن 
الشيخ قاؿ  (ْ)(ألىنَّوي حىًديثي عىٍهدو بًرىبًّْو تػىعىاىلى ) :بدف ألكؿ اٞنطر كىياٞنتاع كال
إف ىذه علة قاصرة على معلوٟنا، كٟنذا ال ٬نكن أف نقوؿ ) :ر٘نو اهللالعثيمٌن 

لإلنساف: إنو ينبغي أف يصيب من بدنو ما كلد من حيواف أك ٥نوه، ٣نا ىو 
 .(ٓ)(حديث عهد باهلل تعاىل

                                                           

 (.ُِٖ :ة)شرح القواعد السعدي ألصولية ذكرىا كثًن من األصوليٌن( ىذه القاعدة ا(ُ
 .ُْ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .َُِ/ْ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
رضي اهلل تعاىل عنو: أىصىابػىنىا كى٥نىٍني مىعى  ، كنصو: قاؿ أنسَُِِرقم  ،ِٔ/ّ :صحيح مسلم( (ْ

، فىحىسىرى رىسيوؿي اللًَّو صلى اهلل  عليو كسلم ثػىٍوبىوي حىَّتَّ أىصىابىوي رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم مىطىره
) : )ألىنَّوي حىًديثي عىٍهدو ًبرىبًّْو تػىعىاىلى ا؟، قىاؿى  .ًمنى اٍلمىطىًر، فػىقيٍلنىا يىا رىسيوؿى اللًَّو مًلى صىنػىٍعتى ىىذى

 .ِِٓ/ٓ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
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 بالتعليل للقول المختار:س: عناية الشيخ العثيمين المطلب الخام
عناية خاصة بالتدليل لقولو كالتعليل  ر٘نو اهلل تعاىلكاف للشيخ العثيمٌن 

لو، كذكر مأخذه من الدليل كتوجيهو لو، كمن سعة الفقو أنو كاف ينوع ُب طرقة 
فمن ذلك كأساليبو ُب إيصاؿ اٞنعلومة اٞنتعلقة بتحقيق اٜنكم كاالنتصار للقوؿ، 

ا لذكر الفركؽ كالتقسيم اليت تساعد ُب إصدار حكم دقيق أنو كاف ٬نيل كثًنن 
باعتبار أنو أحد أسباب إصدار -على اٞنسألة، ك٣نا يوضح زيادة عنايتو بالتعليل 

 ئ،للسامع كالقار  وا كثًنة يصور اٞنسألة بصورة كاقعية تقربأنو كاف أحيانن  -اٜنكم
 بذكر حكم مستقر ُب األذىاف عدـ صحتو كجوازهكرّنا علل ٜنكمو ُب اٞنسألة 

ا يقرر كما كاف أحيانن   عندىم، ليسحب حكمو على األمر اٞنرتدد فيو ؛مثالن 
ا عن تصور تاـ السائل أك اٞنناقش لو ُب مسألة أك حكم ليكوف حكمو مبنين 

باٜنكم، كرّنا  اقتناعو ليتحققا ا ٪ناكر من يطلب حكمن ككاف أحيانن  كرؤية جلية،
ا يستحثهم ا يلغز لطالبو لغزن أخذه أك كجهتو بطريقة طريفة لطيفة، كأحيانن علل ٞن

ا كاف ا ٟنم على ىذا اٞننهج، كأحيانن على أف يكتشفوا مقصده كمراده تدريبن 
يستعمل أسلوب ما يعرؼ باألجوبة اٞنسكتة لقطع حجة اٞننازع، كىذا اٞننهج 

 .نوال يقع ألحد إال مع قوة حجتو كظهور برىا
من أسباب نبوغ الشيخ العثيمٌن ر٘نو ) دكتور: سليماف أبا اٝنيل:اليقوؿ 

ا، كيبٌن الغاية اهلل تعاىل، أنو كاف يبين فقهو على الدليل، كيقرنو بالتعليل أحيانن 
الواسعة الشاملة، اٞنبنية على ا طالبو على الرؤية كاٜنكمة كأسرار الشريعة، معودن 

تميزة ٟنا أثر على بناء الشخصية التأصيل كضبط اٞنسائل، كىذه اٞننهجية اٞن
كمنها: عنايتو ، ة االجتهاد، ككلها توافرت لشيخناالعلمية، كسعة األفق كمركن

كلذلك  ؛بعلم اٞنقاصد كالقواعد الفقهية كاألصولية، بل إنو ُب الباب أعجوبة
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٤ند أف تأصيلو لبعض القضايا اٞنعاصرة أك استنباطو ٜنكمها يعتمد النظرة 
كلذا  ؛ تراعي جوانب اٜنكم بشمولية، كتعترب مآالت األحكاـاٞنقاصدية، اليت

كنورد ىنا بعض األمثلة ٞنا ، (ُ)(ر٘نو اهللألحكاـ لدل الشيخ أثر ذلك ُب بناء ا
ه ءاإلشارة لو، كليس استيفاذ اٞنقصود ىو الدليل على ما سبق إ ؛سبق ذكره

 لو، كمنها:ا ّنا يشهد كٕنامو ليكوف الكالـ اإلنشائي كاالستقرائي مؤكدن 
: مثاؿ اإلجابة بتعليل فيو طرفة كمزاح، عندما سئل الشيخ العثيمٌن أكالن  -

، أىٍك ) : ما مدل صحة حديث ُب ما معناه:ر٘نو اهلل تعاىل الى سىبىقى ًإالَّ ُب خيفٍّ
اًفرو  ، أىٍك حى أجاب  ،ا للدجاج أك اٜنماـ؟ن يقيم سباقن كما رأيكم فيم ؟(ِ)(نىٍصلو

الى سىبىقى ًإالَّ ُب )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلمالرسوؿ  ،أخي: انظر يا ر٘نو اهلل
اًفرو  ، أىٍك حى ، أىٍك نىٍصلو ألف ىذه األشياء يستعاف ّٔا  ؛السبق يعين: العوض ،(خيفٍّ

ُب اٜنرب كالقتاؿ، فمن أجل ىذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها، فإف كانت 
 ،كتفر فال بأس، كإال فال دجاجتك يستعاف عليها ُب القتاؿ تركب عليها كتكر

فهذه السباقات للحماـ أك الدجاج حراـ، سواء بعوض أك بدكف  - قاؿٍب-
أما بعوض فظاىر؛ ألنو ميسر، كأما بدكف عوض؛ فألنو ملهاة،  ،عوض

 ّٔا، إما كاإلنساف إذا فنت ّنسابقة ُب اٜنماـ صار ليلو كهناره كلو مشغوالن 
 .(ّ)ا فدعهاا كإما قلبن ا كقلبن جسمن 

                                                           

العثيمٌن ١نمد كاملة لندكة جهود الشيخ العثيمٌن ُب الفقو، ضمن آّموعة ال١نمد ( جهود الشيخ (ُ
 .ُِٕ :العلمية

، رقم: ُِْٔ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َُُّٖرقم:  ،ُِٗ/ُٔ :مسند أ٘ند( (ِ
ُّْٓٓ.) 

 .َّ/ُٗٗ :( لقاء الباب اٞنفتوح(ّ
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ا: مثاؿ ُب باب السرب كالتقسيم، كالتوصل منو لتعليل األحكاـ انين ث -
عندما ٓندث عن: ما  ر٘نو اهلل تعاىلكاالحتجاج ٟنا، يقوؿ الشيخ العثيمٌن 

 اٜنيوانات تنقسم إىل ثالثة أقساـ:) ٩نوز من اٜنيوانات: ٩نوز قتلو كما ال
 ما أمر بقتلو كىي كل اٞنؤذيات. .ُ
 .(ُ): النحلة، كالنملة، كاٟندىد، كالصردما هني عن قتلو، كىي أربعة .ِ
ما سكت عنو، فهذه األصل أف ال تقتل، كلكن ىل يباح؛ ألف هني  .ّ

الشارع عن قتل شيء بعينو يدؿ على جواز غًنه، أك ال يباح؛ ألف أمر 
الظاىر األكؿ، كأف  تل شيء يدؿ على أف غًنه ال يقتل؟الشارع بق

اف على نفسو أف يكوف بقتلو األصل اإلباحة، اللهم إال أف ٫نشى اإلنس
كنلحظ ُب ، (ِ)(ا للعدكاف، فحينئذ ٩نب أف ٬ننع نفسوٟنذه األشياء ١نبن 

، فقد جعل تعويد جيو عجيبةخر ىذه العبارة لفتة ٗنيلة، كدقة ُب التو آ
ا ليس النفس البشرية على العدكاف، كلو مع البهائم اٞنباحة القتل، أمرن 

ُب ىذه اٜنالة، كىذا من دقيق  و عنوا، يستوجب منو منع نفس١نمودن 
)كىًإذىا  :سبحانو كتعاىليقوؿ البارم ٠نمل النصوص،  الفقو اٞنستنبط من

بُّ  تػىوىىلَّ سىعىى ُب اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىيػيٍهًلكى اٜنٍىٍرثى كىالنٍَّسلى كىاللَّوي الى ٪نًي
، يقوؿ ماهرضي اهلل تعاىل عن ككُب حديث عبداهلل بن عمر ، (ّ)اٍلفىسىادى(

                                                           

( الصيرىد: طائر أبقع ضخم الرأس، نصفو أبيض كنصفو أسود، ضخم اٞننقار، لو برثن عظيم، ال (ُ
اه إال ُب شعبة أك شجرة، ال يقدر عليو أحد، كىو فوؽ العصفور، يصيد العصافًن، كالصرد نر 

ال تراه ُب  ةكالثاٍل برم يكوف بنجد ُب العضا صرداف: أحد٨نا يسميو أىل العراؽ العقعق،
 (.ْٖٓ/ُ :األرض يقفز من شجر إىل شجر )ابن اٛنوزم، غريب اٜنديث

 .َِٓ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .َِٓ( سورة البقرة، آية رقم: (ّ
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ًبغىًٍنً حىقًّْو، سىأىلىوي اهللي يػىٍوـى  امىٍن قػىتىلى عيٍصفيورن ) :صلى اهلل عليو كسلمالرسوؿ 
: ؟ًقيلى: كىمىا حىقُّوي يا رسوؿ اهلل ،(اٍلًقيىامىًة عىٍنوي  يىٍذُنىىوي فػىيىٍأكيليوي، كىالى ) قىاؿى

 .(ُ)(يػىٍقطىعي رىٍأسىوي فػىيػىٍرًمي ًبوً 
صوير اٞنسألة كتفصيلها، حٌن يذكرىا كمسألة كاقعة ا: مثاؿ ُب باب تثالثن  -

ر٘نو تعيش تفاصيلها، حَّت ُب بساطة عبارهتا ككضوحها، يقوؿ الشيخ العثيمٌن 
ظاىره  ،"كمل ٪نسن اٞنماكسة" كقولو:) عند تقرير مسألة خيار الغ ن: اهلل تعاىل

ل قيمة أنو إذا كاف ٪نسن اٞنماكسة فإنو ال خيار لو كلو غ ن، مثالو: رجل ٩نه
األشياء لكنو جيد ُب اٞنماكسة، فأتى إىل صاحب الدكاف، كقاؿ لو: كم قيمة 

كصاحب الدكاف كضع كرقة عليو صغًنة  ،اؿػىذا اٞنسجل؟ قاؿ: قيمتو مائتا ري
اؿ، كىو جيد ُب اٞنماكسة، لكن ظن أف ىذه قيمتو ُب ػككتب عليها مائيت ري

، قالوا: ىذا يباع ُب السوؽ األسواؽ، فأخذ اٞنسجل ٍب ٞنا عرضو على إخوانو
، فغ ن ّنائة كعشرين، فرجع إىل الرجل، كقاؿ لو: ىذا بثمانٌن بثمانٌن رياالن 

و ُب ، فعلى كالـ اٞنؤلف ال خيار لو؛ ألنو ٪نسن اٞنماكسة كيقدر أف ٪ناطَّ رياالن 
كلكن الصحيح أف لو اٝنيار ٛنهلو بالقيمة  الثمن حَّت يصل إىل الثمانٌن،

بو، فال ينبغي إال أف نعامل البائع بنقيض قصده ٞنا غره، كنقوؿ:  كلتغرير البائع
نقوؿ:  البيع كالشراء ٞناذا مل ٬ناكسين؟لو اٝنيار، فإذا قاؿ: ىذا الرجل يعرؼ 

 .(ِ)( للثقة، كاآلف لو اٝنيارا كثق بك كلست أىالن جزاه اهلل خًنن 
ذىاف عدـ ا: مثاؿ تعليلو ٜنكمو ُب اٞنسألة، بذكر حكم مستقر ُب األرابعن  -

 ر٘نو اهلل تعاىلصحتو كجوازه، ليسحب حكمو على األمر اٞنرتدد فيو، يقوؿ 
                                                           

 كضعفو األلباٍل كما ُب حواشي سنن النسائي نفسها. ،ّْْٗ، رقم: ِّٗ/ٕسنن النسائي: ( (ُ
 .َُّ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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ـو باألذاف ا ليقعند ٓنقيقو ٞنسألة عدـ جواز استخداـ اآلذاف اٞنسجل مسبقن 
ككذلك األذاف باٞنسجل غًن صحيح؛ ألنو حكاية ) :اعند دخوؿ الوقت آلين 

اإلمامة، فكما أنو ال يصح ألذاف سابق، كألف األذاف عبادة، كىو أفضل من 
أف نسجل صالة إماـ ٍب نقوؿ للناس ائتموا ّٔذا "اٞنسجل"، فكذلك ال يصح 

ا بفرض االعتماد على "اٞنسجل" ُب األذاف، فمن اقتصر عليو مل يكن قائمن 
 .(ُ)(الكفاية

ا: مثاؿ لتقريره احملاكر كالسامع لو ُب مسألة ما لتقرير علة حكمها، خامسن  -
 ىذا السؤاؿ: ر٘نو اهلل تعاىلر أك السائل، سئل من احملاك  عاالقتنا كٜنصوؿ 

فضيلة الشيخ، عندنا أحد احملسنٌن قاـ ببناء مسجد، كأتى بإماـ على )
ا، كىو حافظ ا رٚنين نفقتو، كلكن ىذا اإلماـ مل يتمكن من أف يكوف إمامن 

للقرآف، كيعمل ُب اٛنمعية اٝنًنية، كلكن يوجد حل آخر، كىو أف يأٌب باسم 
شخص سعودم، كيتم التفاىم بينو كبٌن ىذا الشخص السعودم، ىل ىذا 

 خ: أنا أسألك ىل ىذا كذب أك صدؽ؟الشي ،ا؟العمل صحيح كجزاؾ اهلل خًنن 
اٛنواب: ىذا كذب ظاىر على كل حاؿ، السائل: ىذا ُب الظاىر كذب، 

كلة إف كانت قالت لك ذلك فقد ظلمت نفسها كظلمتك، ؤ كاٛنهات اٞنس
كؿ أف ٬نشي على ما رسم لو ُب حدكد ؤ ألف الواجب على اٞنس ؛لةكخانت الدك 
، كإف كاف ال يعجبو، كال مانع أف يبدم رأيو للجهات سبحانو ما شرع اهلل

كلة إف كاف لديو رأم، كلكن كونو ٫نادع كيكتب ُب احملاضر أف العمل ؤ اٞنس
أكل باسم سعودم، كاٜنقيقة أنو غًن سعودم، ىذا فيو خيانة للدكلة، ككذب ك 

                                                           

 .ٗٔ/ِ: ( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
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ا لإلنساف أف يتسرت كيكتب الوظيفة باسم غًنه للماؿ بالباطل، فال ٩نوز أبدن 
 .(ُ)(ألجل أف يأخذىا ىو

ىو:  طلب، كىي: أف ٣نا ٬نيز فقو الشيخُب ىذا اٞن كأشًن ىنا ٞنسألة أخًنة -
عنايتو الشديدة باحملددات الشرعية كاٞنصطلحات الفقهية اٝناصة ّٔذا الفن، 

ا، كلعل ٣نا ساعده على ىذا ا كاضحن د ىذا األمر جلين كمن يتمعن ُب فقهو ٩ن
 سليماف أبا اٝنيل: :الدكتورو بعلـو اللغة العربية، يقوؿ ٕنيزه اللغوم كعنايت

ا، ا جامعن ككاف الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل ٪ندد اٞنصطلحات الفقهية ٓنديدن )
دد اٞنعامل، كتوضح كىذا ُب بداية مشواره ُب استنباطو الفقهي، كىذه البداية ٓن

 . (ِ)(طريق السًن للسائرين
ا كطرقن  ان مناىج ر٘نو اهلل تعاىلىذه بعض األمثلة على اتباع الشيخ العثيمٌن 

٢نتلفة ُب كصولو لعلة اٜنكم أك مناطو الذم بناه عليو، كال شك أف تنويع العامل 
ه كقوة تصور  ولة كاضحة على سعة علمو كدقة فهمُب طرقو كأساليبو تدؿ دال

 للمسائل، كخاصة عندما يكوف ىذا األمر ُب باب الفقو.
 ذج ٞنسائل علل فيها الشيخ٧نا اٞنبحث الثاٍل ّنشيئة اهلل كسنستعرض ُب

للقوؿ الذم اختاره بصورة ٣نيزة ُب تقدير الباحث، إما من ناحية قوة التعليل، 
ًن ذلك، غ ، أك من نواحو اىو ألمور قل أف يتفطن ٟناأك دقتو ُب اٞنأخذ، أك اْن

 ٣نا يدؿ على قوة علمو كدقة استنباطو.
  

                                                           

 .ّٗ/ُٕ :( لقاء الباب اٞنفتوح(ُ
 .ُِّ :يمٌن ُب الفقو( جهود الشيخ العث(ِ
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 المبحث الثاني:
 ،و المميزةتعليالتنماذج من 

 وثالثة مطالب:وتحتو تمهيد 
 تمهيد:

ُب ىذا اٞنبحث سأٓندث ّنشيئة اهلل تعاىل عن بعض النماذج اٞنتميزة من 
لواردة لقولو اٞنختار ُب بعض اٞنسائل ا ر٘نو اهلل تعاىلتعليالت الشيخ العثيمٌن 
تطرؽ ُب ىذا اٞنبحث ألم مسألة سيتم ُنثها ُب أُب باب اٞنعامالت، كلن 

الباب الثالث، كاٟندؼ من ىذا اٞنبحث ىو إبراز قوة ملكة االستنباط كالتوجيو 
، كرصد ٧ناذج من اختياراتو اٞنبنية على رأم ر٘نو اهلل تعاىل لشيخكالتعليل لدل ا

امل اٞنسألة بتفاصيلها كأقواؿ العلماء ١نكم ميفىنَّد، كليس اٟندؼ استعراض ك
ُب الباب الثالث أمثلة ٞنسائل ٢نتلف فيها  و سيمر معنا إف شاء اهللنإ ؛ إذفيو

كلذا سأقتصر ُب  ؛بتفاصيلها كأقواؿ العلماء فيها كأدلتهم كالرتجيح كاٞنناقشة ٟنا
 ا، حَّت ال أخرج عنًنن توسع فيو كثأىذا اٛنزء على مضموف اٞنبحث فقط، كلن 

 ىدُب األساس، كسيكوف منهجي ُب ىذا اٞنبحث على النحو التايل: 
 ضيح اٞنسألة اٞنراد اٜنديث عنها.: تو أكالن 
اٞنسألة كما ىو ُب ُب ىذه  ر٘نو اهلل تعاىلا: نقل نص كالـ الشيخ العثيمٌن ثانين 

 الشرح اٞنمتع.
كذلك  من قبل الباحث، ر٘نو اهلل تعاىلا: مناقشة كالـ الشيخ العثيمٌن ثالثن 

 ق كاٞنستعاف.حسب القدرة كاإلمكاف، كاهلل اٞنػيوىفّْ 
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 مسائل: ، وتحتو خمس(ُ)المطلب األول: المجموعة األولى
 ألة األولى: بيع ما ال يباح نفعو:المس

تكوف العٌن  من شركط البيع اليت ال يتم بدكهنا: أف توضيح ىذه المسألة:
 ٩نوز بيعو مثل: اٝنمر كٜنم فما ال يباح نفعو ال ؛النفعاٞنعقود عليها مباحة 

ا على ذلك ٓنرَل ىنا تفريعن  ر٘نو اهلل تعاىلاٝننزير ك٥نوىا، كأكرد الشيخ العثيمٌن 
بيع اٞنيتة، كتفرع منها إىل حكم شحـو اٞنيتة، ىل ىي ١نـر االنتفاع ّٔا، أـ أنو 

 ١نـر بيعها ك٩نوز االنتفاع ّٔا ُب غًن األكل.
ُب تعاىل فاختلف العلماء ر٘نهم اهلل ) ها:في كالم الشيخ رحمو اهلل تعالى

" فقيل: إنو البيع؛ ألنو موضوع اٜنديث، كىو اٞنتحدث (ِ)"ال ىو حراـ قولو:
كالصحابة إ٧نا أكردكا االنتفاع ّٔا ليسوغوا جواز  ،"إف اهلل حـر بيع اٞنيتة" عنو:

اهلل  صلىا فينبغي أف تباع، فقاؿ بيعها، كيبينوا أف ىذه اٞننافع ال تذىب ىدرن 
كىذا القوؿ ىو الصحيح، أف الضمًن حراـ"،  -أم البيع-"ال ىو  :عليو كسلم

"ىو حراـ" يعود على البيع، حَّت مع ىذه االنتفاعات اليت عدىا  ُب قولو:
 كقيل:ك ألف اٞنقاـ عن اٜنديث ُب البيع، كذل ؛مرضي اهلل تعاىل عنهالصحابة 

ال ٩نوز أف تطلى ّٔا السفن، كال ف ؛"ىو حراـ" يعين االنتفاع ّٔا ُب ىذه الوجوه
ّٔا الناس، كلكن ىذا القوؿ ضعيف، أف تدىن ّٔا اٛنلود، كال أف يستصبح 

                                                           

 ( آّموعة األكىل ىي مسائل من آّلد الثامن من كتاب الشرح اٞنمتع.(ُ
( يشًن ٜنديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )ًإفَّ اللَّوى (ِ

ٍيتىًة كىاٍٝنًٍنزًيًر كىاأٍلى  ٍيتىًة، كىرىسيولىوي حىرَّـى بػىٍيعى اٍٝنىٍمًر كىاٍلمى ( فىًقيلى: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىرىأىٍيتى شيحيوـى اٍلمى ٍصنىاـً
ـه( م : )الى ىيوى حىرىا ، فػىقىاؿى تفق فىًإنػَّهىا ييٍطلىى ًّٔىا السُّفيني، كىييٍدىىني ًّٔىا اٛنٍيليودي، كىيىٍستىٍصًبحي ًّٔىا النَّاسي

 (.ُِّْرقم:  ،ُْ/ٓ :، كصحيح مسلمِِّٔ، رقم: ّْٗ/ٓ :صحيح البخارمعليو )
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كالصحيح أنو ٩نوز أف تطلى ّٔا السفن، كتدىن ّٔا اٛنلود، كيستصبح ّٔا 
 .(ُ)(الناس

ُب ىذه تعاىل  ر٘نو اهللمن اختيار الشيخ العثيمٌن  تٜنظ أٍل :والذي أراه
لو لو أنو اقتصر على مدلوؿ النص األصلي، كىذا اٞننهج ىو اٞننهج اٞنسألة كتعلي

األصيل ُب االستنباط، كىو عدـ ٓنميل النصوص مفاىيم ال تدؿ عليها إال 
منطوؽ اٜنديث، كىذا منهج معتاد لدل  ابتأكيل، أك ذكر مفاىيم ال يدؿ عليه

لقيم أعين ابن تيمية كابن ا-خ الذين تأثر ّننهجهم يالشيخ كلدل اٞنشا
، كخاصة عندما يكوف ىذا اٞنفهـو فيو زيادة -ر٘نهم اهلل تعاىل كالسعدم

ا بنص فإف القواعد الشرعية تراعي عدـ إلزاـ اٞنكلفٌن بغًن اٞنلـز شرعن  ؛تكليف
كاضح الداللة صحيح النسبة، فاٜنديث ىنا نص بسياقو كسباقو على ٓنرَل بيع 

، كمل يتطرؽ إىل حكم استعماؿ عاىلر٘نو اهلل تاٞنيتة كما أشار الشيخ العثيمٌن 
ُب كمن أمثلة ىذا اٞننهج  .دىنها ُب غًن األكل، فبقي على األصل كىو اإلباحة

عن الرسوؿ صلى اهلل عليو  رضي اهلل تعاىل عنوأيب ىريرة  االستدالؿ، حديث
هي قػىٍبلى ) :كسلم أنو قاؿ أىٍف ييٍدًخلىهىا ُب  ًإذىا اٍستػىيػٍقىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فػىٍليػىٍغًسٍل يىدى

من بعض العلماء فهم كقد  ،(ِ)(كىضيوئًًو، فىًإفَّ أىحىدىكيٍم الى يىٍدرًم أىٍينى بىاتىٍت يىديهي 
ىذا اٜنديث أف النائم إذا قاـ من نـو الليل فغمس يده ُب اإلناء فإف اٞناء 

مٌن ينتقل عن الطهورية كالتطهًن إىل ماء ال ٩نوز التطهر بو، كلكن الشيخ العثي
 ؛اكلكن إذا تأملت اٞنسألة كجدهتا ضعيفة جدن ) يرل غًن ذلك فيقوؿ: ر٘نو اهلل

                                                           

 .َُِ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ٓٔٔ، رقم: َُٔ/ُ :، كصحيح مسلمُِٔرقم:  ،ُٗٔ/ُ :صحيح البخارم( (ِ



 

126 
 

ألف اٜنديث ال يدؿ عليو، بل فيو النهي عن غمس اليد، كمل يتعرض النيب 
 .(ُ)(للماء صلى اهلل عليو كسلم

نو يقصد اٞندلوالت إإذ  ؛ا كاألسلم مسلكن ىو األصح تعليالن  كىذا اٞننهج
 رعي.اٜنقيقية للنص الش

 ية: اشتراط تأجيل الثمن في البيع:المسألة الثان
الشركط ُب البيع ليست من صلب البيع، كحاؿ شركط  توضيح ىذه المسألة:

لـز الشرط إال أف يكوف فيو ٢نالفة شرعية،  فإف شرط بائع أك مشرتو  ؛البيع
كالشركط ُب البيع منها شركط صحيحة كشركط غًن صحيحة، كمن الشركط 

، مثل تأجيلو إىل شهر أك الصحيحة تأج يل الثمن أك بعضو إىل أجل معلـو
 ، ٥نوه، كمن الشركط الغًن صحيحة تأجيل الثمن أك بعضو إىل أجل غًن معلـو

 مسافر ال يعلم كقت قدكمو أك ٥نوه.مثل إىل أف يقدـ 
تأجيل الثمن لو كاف  :لة كىيىنا مسأ ر٘نو اهللكقد أكرد الشيخ العثيمٌن  

ر إىل أف ييسر اهلل عليو ك٩ند الثمن، فهل ىذا الشرط داخل معس من قبل مشرتو 
 .ققو، أـ أنو جائز ال ١نذكر فيو؟ُب اٞننع ألف حصوؿ اليسر ٠نهوؿ كقت ٓن

فيشرتط أف يكوف األجل ) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 
ا، بأف يقوؿ: إىل رمضاف أك إىل ذم اٜنجة كما أشبو ذلك. فإف قاؿ: معلومن 

ألنو ٠نهوؿ ال يدرل  ،اٛنواب: ال ،ثمن مؤجل إىل أف يقدـ زيد؛ فهل ٩نوز؟ب
فهو أجل ٠نهوؿ فال يصح ىذا  ،ىل يقدـ أـ ال؟ امَّت يقدـ، كال يدرل أيضن 

 ،إىل أف يوسر اهلل عليو؟ الشرط. كإذا اشرتط اٞنشرتم أف يكوف الثمن مؤجالن 

                                                           

 .َٓ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
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درل مَّت يوسر اهلل إذ ال ي ؛ألف األجل ٠نهوؿ ؛: ال ٩نوزاٜننبليفاٞنذىب 
كقد يبقى  عليو، فقد يوسر اهلل عليو بعد ساعة، فيموت قريب لو غين كيرثو،

 غًن أف ىذا الشرط ال يصح، كيكوف الثمن حاالن  سنٌن ُب عسرة، فاٞنذىب
 لصحيح أنو يصح لدليل أثرم كنظرم:مؤجل، كالعلة ُب ذلك اٛنهالة، كلكن ا

صلى اهلل ، أهنا قالت للنيب عاىل عنهارضي اهلل تحديث عائشة فالدليل األثرم: 
من الشاـ، فلو بعثت إليو أف يبيعك  (ِ)قدـ لو بز (ُ) ا: إف فالنن عليو كسلم

كلعلو امتنع ألنو أراد أف يصفي ، (ّ)فأرسل إليو فامتنع. ثوبٌن إىل ميسرة،
البضاعة كيأٌب بأخرل، كال بأس من امتناعو من البيع إذا كاف ال يناسبو، كما 

 .(ْ)رضي اهلل تعاىل عنوابر بن عبداهلل امتنع ج
                                                           

  من اليهود كما ُب اٜنديث.( ككاف صاحب التجارة رجالن (ُ
 :: السالح، كقيل غًن ذلك. )لساف العرب( البز: الثياب، كقيل: ضرب من الثياب، كقيل(ِ

 مادة: بزز(.ُُّ/ٓ
 حسن صحيح. كلعل الشيخ كقاؿ الرتمذم: حديث ،ُُِّ، رقم: َٗٓ/ِ :سنن الرتمذم( (ّ

اعتذر لو ذكر ىذا اٜنديث من حفظو ككاف قدَل العهد بو فوىم بأف اٞنمتنع من الصحابة ف
كنص  ،التاجر كسبب امتناعومن ىو على نص اٜنديث أف  نرل ، بينماباألمر الالئق بالصحابة

: كىافى عىلىى رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم ثػىٍوبىاًف ًقٍطرًيَّاًف غىًليظىاًف، فىكىافى ًإذىا قػىعىدى اٜنديث
: لىٍو بػىعىٍثتى إًلىيٍ  ـى بػىزّّ ًمنى الشَّاـً لًفيالىفو اليػىهيوًدمّْ، فػىقيٍلتي ، ثػىقيالى عىلىٍيًو ، فػىقىًد ًو، فىاٍشتػىرىٍيتى ًمٍنوي فػىعىرًؽى

: قىٍد عىًلٍمتي مىا ييرًيدي، ًإ٧نَّىا ييرًيدي أىٍف يىٍذىىبى ّنىا يل أىٍك ثػىٍوبػىٌٍنً ًإىلى اٍلمىٍيسىرىًة، فىأىٍرسىلى إًلىٍيًو، فػىقىاؿى
، قىٍد عىًلمى أىٍلّْ ًمٍن أىتٍػقىاىيٍم لًلًَّو، رىا٨ًنًي، فػىقىاؿى ًبدى   كىآدىاىيٍم ًلألىمىانىًة(.صلى اهلل عليو كسلم: ) كىذىبى

عنو: أىنَّوي كىافى يىًسًني عىلىى ٗنىىلو لىوي قىٍد  رضي اهلل( يشًن ر٘نو اهلل تعاىل إىل حديث جابر بن عبداهلل (ْ
يػٍرن  ًسٍر ًمثٍػلىوي، ا ملٍى يى أىٍعيىا فىأىرىادى أىٍف ييسىيّْبىوي فػىلىًحقىو النَِّبُّ صلى اهلل عليو كسلم فىدىعىا لًو كىضىرىبىوي، فىسىارى سى
: )بًٍعًنيًو(، فىًبٍعتيوي بًأكيًقيَّةو كىاٍستىثٍػنػىٍيتي عىلىٍيًو ٘نيٍ  : الى، ٍبيَّ قىاؿى : )بًٍعًنيًو بًأكيًقيَّةو(، قػيٍلتي الىنىوي ًإىلى أىٍىًلي، فقىاؿى

: )أىتػيرىاٍل مىاكىٍستيكى آلخيذى فػىلىمَّا بػىلىٍغتي أىتػىٍيتيوي بًاٛنٍىمىًل، فػىنػىقىدىٍل ٖنىىنىوي، ٍبيَّ رىجىٍعتي فىأىٍرسىلى ُب   أىثىرًل فػىقىاؿى
( .) ، خيٍذ ٗنىىلىكى كىدىرىا٨ًنىكى فػىهيوى لىكى  (.ُِْٖ، رقم: ُٓ/ٓ :مسلمصحيح ٗنىىلىكى
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ما داـ البائع يعلم أف اٞنشرتم معسر فإنو ال ٪نق لو كالدليل النظرم: فهو أنو 
ا إال بعد اإليسار، كلـز أف ينظره سواء شرطو أك مل يشرطو، لقوؿ مطالبتو شرعن 

يػٍره لىكيٍم ًإٍف  )كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإىلى مىٍيسىرىةو كىأى  :سبحانواهلل  ٍف تىصىدَّقيوا خى
فما زاد ىذا الشرط إال تأكيد اإلنظار فقط، كاإلنظار  ،(ُ)كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى(

 .(ِ)(كاجب، كٟنذا كاف القوؿ الصحيح ُب ىذه اٞنسألة أنو جائز
ىنا مل ٩نرد ىذه اٞنسألة عن مرادفاهتا  ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ أف  :والذي أراه

ظر ٟنا بتفردىا، بل ربط اٜنكم فيها ّنسألة مرادفة ٟنا، كىذه كنظائرىا، كين
اٞنسألة ٣نا يدخل ٓنت نظريات اٞنقاصد الشرعية، كىي مسألة إنظار اٞنعسر 

)ًإ٧نَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى  :كعال جلخوة اإل٬نانية اٞنذكورة ُب قوؿ اهلل اليت تتفرع على األ
 :صلى اهلل عليو كسلم الرسوؿ كقوؿ  عن آية اإلعسار السابقة،فضالي  ،(ّ)ًإٍخوىةه(

يىاًف يىشيدُّ بػىٍعضيوي بػىٍعضن ) اٍلبػينػٍ . كقد كقع (ْ)(كىشىبَّكى بػىٌٍنى أىصىاًبًعوً  ،ااٍلميٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًن كى
ف يبحث اٞنسألة أُب ىذه اٞنسألة كثًن من الفقهاء، أعين اٛنمود الفقهي، كىو 

كلذا ٤ند بعض األحكاـ ٓندث  ؛٠نردة عن اٞنقاصد الشرعية، كالقواعد اٞنرعية
ا ُب القدح ُب ١ناسن الشريعة الغراء، ا على قائلها، كسببن  بل قد تكوف مثلبن جدالن 

الفقهاء قضية كجوب خدمة الزكجة لزكجها ُب بعض ُنث  ذلك: ةكمن أمثل
، (ٓ)ألجل العالج ك٥نوىا اهة على زكجلزكجالنفقة لغًن االستمتاع، ككجوب 

                                                           

 .َِٖ( سورة البقرة، آية رقم: (ُ
 .ِِٕ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .َُ( سورة اٜنجرات، من اآلية رقم: (ّ
 .َٕٓٔ، رقم: َِ/ٖ :، كصحيح مسلمِْْٔ، رقم: ِّّ/ٔ :رمصحيح البخا( (ْ
 .ِٓٗ/ٕ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( (ٓ
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ح فيها عدـ ربط باحثها بٌن النصوص الشرعية كمثل ىذه اٞنسائل يتض
بعمومها، كعدـ مراعاتو للمقاصد الشرعية فيها، فحكم التشريع كمقاصد 

هنم مكلفوف، بل إهنا أا تنظر للعالقات بٌن الناس ّنجرد التكليف مل تكن أبدن 
كلذا كرد ُب حديث أيب  ؛تراعي الركابط بكل صورىا كالعالقات بكل معانيها

نىمىا ٥نىٍني ُب سىفىرو مىعى النَّيبّْ أنو  رضي اهلل تعاىل عنو سعيد اٝندرم صلى قاؿ: بػىيػٍ
ًينن اهلل عليو كسلم ، كىمًشىاالن  ا، ًإٍذ جىاءى رىجيله عىلىى رىاًحلىةو لىوي، فىجىعىلى يىٍصًرؼي بىصىرىهي ٬نى

فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى  مىٍن كىافى مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو ) :صلى اهلل عليو كسلمفػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو 
فىذىكىرى  ،(مىٍن الى ظىٍهرى لىوي، كىمىٍن كىافى لىوي فىٍضله ًمٍن زىادو فػىٍليػىعيٍد بًًو عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي 

، حىَّتَّ رىأىيٍػنىا أىنَّوي الى حىقَّ ألىحى  .ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى  ،(ُ)دو ًمنَّا ُب فىٍضلو
رضي اهلل تعاىل ا ُب اٞناؿ غًن الزكاة، فكأف الصحابة قن فاٜنديث ىنا بٌن حقو 

آّتمع اٞنسلم ّنا أفراد على التكافل بٌن الشديد فهموا منها التأكيد  معنه
 يقربو من الوجوب، رغم أف ىذه األمور غًن كاجبة ُب األصل.

ُب تأثًن اٞنقاصد الشرعية على األحكاـ  ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم كمن كالـ 
كمن تدبر مقاصد ) :ر٘نو اهلل تعاىلهية عندما تطرؽ ٞنسألة فقهية، قاؿ الفق

الشرع ُب مصادره كموارده كعدلو كحكمتو كما اشتمل عليو من اٞنصاّب مل ٫نف 
 .(ِ)(عليو رجحاف ىذا القوؿ كقربو من قواعد الشريعة

حَّت كىذه النظرة اٞنقاصدية ُب األحكاـ الشرعية من اٞنهم أف يعتين ّٔا الفقيو، 
فصل بينها كبٌن ما ال ٪نصل لديو ْنمد ُب األحكاـ الفقهية، كيرتتب عليو جفوة ك 

 ىتم ّٔذا اٛنانب كعين بو.ا٣نن من ًحكم كمقاصد، كالشيخ ت بو الشريعة جاء
                                                           

 .ُْْٔ، رقم: ُّٖ/ٓ :صحيح مسلم( (ُ
 .ُّٔ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ِ
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 :(ُ)المسألة الثالثة: خيار العيب
مل يعلم بو اٞنشرتم  عند كجود خلل ُب السلعة اٞنعقود عليها، توضيح المسألة:

شرتطو البائع، يؤدم إىل نقصاف قيمتها، فإف اٞنشرتم ىنا يكوف لو حق كمل ي
النقص، أك أف يعيد السلعة كيأخذ ما دفعو،  (ِ)اٝنيار بٌن إٕناـ البيع كلو أرش

 كىذا يسمى خيار العيب.
٪نتاج إىل ُنث، فبعض العيوب  كلكن ٓنديد العيب الذم يقع بو اٝنيار

، كىل ىذه العيوب مؤثرة ؟أـ الصالن أُب تقديرىا، ىل ىي عيوب فيو خالؼ 
، كمن أمثلة ذلك اللوف ُب بعض أنواع السيارات، قد يكوف ىناؾ لوف ؟أـ ال

كإف قلنا  ،ا أـ ال؟يارات، فهل ىذا يعد عيبن غًن مرغوب فيو ّٔذا النوع من الس
السيارة عند عرضها  بأنو عيب، فهل ىذا العيب مؤثر ُنيث ينقص قيمة

ٞنثل ىذا التفصيل ُب مسألة خيار  ر٘نو اهللشيخ العثيمٌن كقد تطرؽ ال ،؟للبيع
.  العيب، عند حديثو عن شراء رقيق أك حيواف خىًصيو

قولو:" كفقد عضو" أم: ككفقد ) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 
ر٘نو ا فهذا فقد عضو، كظاىر كالمو عضو، مثل إف كجد أحد أصابعو مقطوعن 

ًخصىاءن، فإذا اشرتاه على أنو فحل فتبٌن أنو خصي، فظاىر  كلو كاف  اهلل تعاىل
أنو عيب؛ ألف ىذا  -يقصد اٜنجاكم، مؤلف زاد اٞنستقنع  –كالـ اٞنؤلف 

                                                           

  كجدأنو مَّت يقصد بو: ( (ُ
ن
 اٞنغين ُب) ا بو فلو اٝنيار بٌن اإلمساؾ كالفسخبالبيع عيبا مل يكن عاٞن

 (.َُٗ/ْ فقو اإلماـ أ٘ند:
( األرش: أصلو من الفساد، كىو مصطلح عند الفقهاء يستعمل للفرؽ بٌن قيمة السلعة صحيحة (ِ

كمعيبة، إذا باعها الشخص على أهنا صحيحة ٍب تبٌن ّٔا عيب فلو اف يأخذه مع أرش العيب. 
 ، مادة: أرش(.ِّٔ/ٔ :)لساف العرب
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أما ُب الرقيق فظاىر ، ألنو رّنا تزيد القيمة ؛فقد عضو حَّت كإف زادت القيمة
بهائم ا، كأما ُب الأف اٝنصي أرغب عند الناس من الفحل؛ ألنو أقل فتنة كشرن 

فقد يكوف اٝنصي أرفع قيمة من الفحل، كقد يكوف الفحل أرفع قيمة من 
اٝنصي، فقد يشرتم ىذا الذكر من الضأف على أنو فحل من أجل أف ينزيو 

ا مل ينفع فتنقص قيمتو، كقد يشرتيو لألكل على على الشياه، فإذا كاف خصين 
من الفحل؛  كاٝنصي ُب األكل أرغب عند الناس ،أنو فحل فيتبٌن أنو خصي

ا كأكثر قيمة، كعلى كل حاؿ، اٝنصاء الصحيح أنو ليس بعيب ألنو أطيب ٜنمن 
 ا، بل على حسب مقاصد اٞنشرتين، إذا قصدكا فحالن سالمةن مطلقن  ا كليسمطلقن 

 .(ُ)(ا فهو عيبفتبٌن خصين 
ر٘نو اهلل ىذه الطريقة من الطرائق اليت يتبعها الشيخ العثيمٌن أف  :والذي أراه

للمسائل، كىذا  (ِ)ا ُب التدريس كالفتيا كىي طريقة: السرب كالتقسيمثًنن ك  تعاىل
اٞننهج يدؿ على الدقة كالتمكن، كما أنو يساعد على دقة اٜنكم على اٞنسألة 

ا ُب ٠ناؿ كالوضوح ُب تصورىا للمتلقي، كخاصة أف الكثًن من اٞنتلقٌن خصوصن 
فعندما يسمعوف األحكاـ  االستفتاء ال يهتموف بالتفاصيل كاألنواع كاألقساـ،

ا ما اإلٗنالية، كعندما يصلهم اٜنكم ُب صورة التعميم يأخذكنو بإٗنالو، ككثًنن 
ٚنعنا من ٫نرب الناس بفتول أك حكم بصورتو العامة ألنو بلغو ّٔذه الصورة أك 

كمن أمثلة تفصيلو ُب اٞنسائل كتقسيمها، قولو ُب جواز  .ألنو مل يبلغو بتفصيلو

                                                           

 .ُُّ/ٖ :نع( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستق(ُ
( السرب كالتقسيم ىو: حصر األكصاؼ ُب األصل، كإبطاؿ ما ال يصلح، فيتعٌن الباقي، فالسرب: (ِ

عملية ٗنع مطلق، ٍب التقسيم: فرز حسب النوع أك الصفة اٞنرادة. )تشنيف اٞنسامع َنمع 
 (.ُّٕ/ّ :اٛنوامع
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كعلم من  ) ا تضره:ا بأف الصالة قائمن مسلمن  اا إف أخربه طبيبالسن صالة اٞنريض ج
كالـ اٞنؤلف: أنو لو أمره بذلك غًن طبيب، يعين: أمره إنساف عادم من 

ا فإف ذلك يضرؾ. فال يرجع الناس، قاؿ لو: أظن أنك إذا قمت تصلي قائمن 
ىذا ألنو إذا علم بالتجربة أف مثل  ؛إىل قولو، كلكن ىذا ليس على إطالقو

ا فإنو يعمل بقوؿ شخص ٠نرب، ألف أصل اٞنرض يضر اٞنريض إذا صلى قائمن 
الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي، كإما عن طريق التجربة، فطريق الوحي مثل 

)٫نىٍريجي ًمٍن بيطيوهًنىا شىرىابه ٢نيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه  قولو تعاىل ُب النحل:
ًذًه : "صلى اهلل عليو كسلميب كمثل قوؿ الن ،(ُ)لًلنَّاًس( اٜنٍىبًَّة السٍَّودىاًء ًشفىاءه إفَّ ىى

ـى"مً  ـى" يعين: إال اٞنوت، ككثًن من األدكية  ،(ِ)ٍن كيلّْ دىاءو ًإالَّ السَّا "ًإالَّ السَّا
ا: إف ُب صالتك معلومة بالتجارب، فإذا قاؿ إنساف ٠نرب كإف مل يكن طبيبن 

 .(ّ)(اا أك قاعدن مستلقين  ا عليك، فلو أف يصليا ضررن قائمن 
 الرابعة: فسخ البيع على المماطل: المسألة

األصل ُب البيع أنو ينعقد كيلـز كترتتب عليو أحكامو ّنجرد  توضيح المسألة:
ٕناـ اإل٩ناب كالقبوؿ كانقضاء خيار آّلس، مامل يشرتط أحد اٞنتعاقدين أف لو 

تهي أجلو، كمَّت رغب أم اٝنيار مدة ١نددة، فإف كجد الشرط مل يلـز حَّت ين
، كإف كاف البيع مل يلـز الطرؼ الثاٍل قبوؿ رغبتوُب فسخ  حد من اٞنتعاقدينكا

: عنو رضي اهللىريرة  فيما ركاه أبو صلى اهلل عليو كسلم لقوؿ النيب ؛امستحبن 

                                                           

 .ٗٔ( سورة النحل، من اآلية رقم: (ُ
 .ٖٔٗٓ، رقم: ِٓ/ٕ :، كصحيح مسلمٕٖٔٓقم: ، ر ُِّ/ُْ :صحيح البخارم( (ِ
 . ُّْ/ْ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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بائع كمن لزـك العقد ىنا أف يسلم ال ،(ُ)(أىقىالىوي اللَّوي عىثٍػرىتىوي  ،امىٍن أىقىاؿى ميٍسًلمن )
السلعة للمشرتم، كيسلم اٞنشرتم الثمن للبائع، كاالفرتاض ىنا لو كاف الثمن 

قبل تسليم السلعة، كخشي  معسر أك ٣ناطل  ٍب تبٌن للبائع أف اٞنشرتممؤجالن 
أنو إذا حل األجل أف ال يسلمو حقو، فهل ٩نوز لو فسخ البيع، أـ أنو يلزمو 

، كلعدـ حلوؿ أجل  كإف  ،الثمن، كعند حلولو يطالبو بوإٕناـ البيع بسبب اللزـك
 .مل يسلمو ُب كقتو حبسو عليو؟

كقولو: كاٞنشرتم معسر. أم: أك ظهر أف ) فيها: رحمو اهلل تعالى كالم الشيخ
اٞنشرتم معسر، يدؿ على أنو لو كاف البائع يعلم بعسرة اٞنشرتم، فإنو ال خيار 

ن أنو غين، ٍب تبٌن  إذا باع على إنساف سلعة يظلو كىو كذلك، فالرجل مثالن 
ا عليو، أما إذا باع ىذه السلعة على أنو معسر فلو الفسخ؛ ألف ُب إنظاره ضررن 

شخص، كىو يعلم أنو معسر فإنو ال خيار لو؛ ألنو دخل على بصًنة، فإف 
ا، فهل لو الفسخ؟ اٛنواب: نعم، كاٞنذىب ال، فإذا ظهر أنو ٣ناطل ليس معسرن 

حَّت ْنرم عليو أحكاـ اٞنماطلٌن، لكن  ظهر أنو ٣ناطل ٪ناكم عند القاضي
 الصحيح أنو إذا ظهر أنو ٣ناطل فللبائع الفسخ؛ ألف بعض اٞنماطلٌن أسوأ حاالن 

من الفقراء، فإف الفقًن رّنا يرزقو اهلل اٞناؿ فيوُب، كاٞنماطل إذا كاف ىذا من 
ا على مالو، ا أف يوُب، فالصواب أف للبائع الفسخ حفاظن عادتو فإنو يصعب جدن 

ا على ماؿ البائع ردع للمماطل؛ ألف اٞنماطل إذا علم مع كونو حفاظن  اكفيو أيضن 
 .(ِ)(أنو إذا ماطل فسخ البيع فسوؼ يتأدب كال ٬ناطل ُب اٞنستقبل

                                                           

، رقم: َُْٖ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ِّْٔ، رقم: َِٗ/ّ سنن أيب داككد:( (ُ
َُُُٔ.) 

 .ّْٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ



 

134 
 

  ُب ىذه اٞنسألة تطرؽ ألمرين: ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ أف  :والذي أراه
ُب اٛنوانب الرئيسة  األكؿ: التفريق بٌن األمور اليت ال تتفق ُب كل جوانبها أك

م الفقو كأصولو، ىو أحد العلـو اليت تدكر ُب فلك عل (ُ)منها، كعلم الفركؽ
 منهما يتخلف ُب يفرؽ بٌن اٞنعسر كاٞنماطل، مع أف كالن  ر٘نو اهللفالشيخ 

تسديد ما كجب عليو، كلكن دافع التخلف عن السداد ىو الذم فرؽ بينهما، 
ألف يؤثر ُب اٜنكم ليكوف ُب اٜنالٌن كىذا مأخذ دقيق كملحظ سديد يصلح 

فإف اٞنعسر متعذر عليو التسديد بسبب خارج عن إرادتو، كما أنو  ؛ا٢نتلفن 
مستوجب للتيسًن عليو كإعانتو، بينما اٞنماطل سبب ٔنلفو عن السداد من قبلو 

 ا للتشديد عليو كمعاقبتو بنقيض قصده كىدفو.كّنحض إرادتو، فكاف مستوجبن 
كإغالؽ طرؽ التحايل على الناس كخداعهم، كىذا من  ،(ِ)رائعالثاٍل: سد الذ

ا، مقاصد الشريعة اإلسالمية، فالشريعة اإلسالمية جاءت ّنصاّب العباد عمومن 
كلذا تكلم العلماء ُب ٓنرَل أمور  ؛كأم باب يتوصل منو لإلضرار ّٔم ٩نب غلقو

ا، كٓنرَل بيع رن األصل فيها اٛنواز، مثل قوٟنم بتحرَل بيع العصًن ٞنن يتخذه ٙن
كاٞنماطل ال شك أنو يتوصل بفعلو ألكل ، (ّ)السالح حاؿ الفتنة بٌن اٞنسلمٌن
                                                           

ا: فصلت أبعاضو، كفرقت بٌن اٜنق كالباطل: فرقن ( الفرؽ لغة ضد اٛنمع. يقاؿ: فرقت بٌن الشيء (ُ
ا، كفرؽ بعضهم بٌن فرؽ بالتخفيف كفرؽ بالتشديد، قاؿ ابن األعرايب: فرقت بٌن فصلت أيضن 

الكالمٌن فافرتقا ٢نفف، كفرقت بٌن العبدين، فتفرقا مثقل، فجعل اٞنخفف ُب اٞنعاٍل كاٞنثقل ُب 
ا: ىو العلم الذم يبحث ُب قيل مبالغة. كاصطالحن األعياف، كالذم حكاه غًنه أهنما ّنعىن التث

 (. ُٗ/ُ :"كتاب الفركؽ")اٛنمع كالفرؽ  كعلةا كدليالن اٞنسائل اٞنشتبهة صورة، اٞنختلفة حكمن 
ىي الوسيلة اٞنؤدية إىل الشيء، سواء أكاف مصلحة أـ مفسدة، كسد ( الذرائع: ٗنع ذريعة، ك (ِ

 (.ُُِ/ُ :)أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو دمنع الوسائل اٞنفضية إىل اٞنفاسالذرائع: 
 .َّْٓ/ْ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ّ
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نىكيٍم  يقوؿ: كعال جلماؿ أخيو بغًن كجو حق، كاهلل  )كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
بًاٍلبىاًطًل(

ا،  قوين اٞنعسر كاٞنماطل قوالن حايل فلذا كاف القوؿ بالتفريق بٌن ، (ُ)
ا مع عدـ حلوؿ الدين ا يتعٌن القوؿ بو، خصوصن ا كجيهن جيحو ترجيحن كتر 

 بالنسبة للمعسر.
 لمسألة الخامسة: اإلقالة على عوض:ا

أف  - فسخ البيع على اٞنماطل -مر معنا ُب اٞنسألة السابقة  توضيح المسألة:
 البيع يلـز ّنجرد حصوؿ اإل٩ناب كالقبوؿ كانتهاء خيار آّلس، كترتتب عليو

البيع بال رضاه، إال ُب  بفسخ ع أحكامو، كال ييلـز كل كاحد من اٞنتعاقدينٗني
العيب، كلكن يستحب لكل شرط أك خيار الخيار ما يوجب د حالة أف كج

لكن لو طلب اٞنشرتم منو،  إقالة صاحبو إف طلب ذلك كاحد من اٞنتبايعٌن
الة مقابل اإلق بشرط أف يكوفالبائع على ذلك فوافق بيعتو، من البائع أف يقيلو 

ىذا التصرؼ باعتبار أف اٞنبلغ هل ٩نوز ف، جزء من الثمن ككافق اٞنشرتم
كما قد يتبع ذلك  بقاء سلعتو عندها عن تضرر البائع من اٞنشرتط يعترب تعويضن 

كبٌن مسألة العينة شبو  وأـ أنو ال ٩نوز ألف بين، دىا؟من ا٦نفاض ٖننها أك كسا
 .عاكضة؟هلة النقص اٜناصل بسبب اٞنمن ج

  ونوضح العينة ىنا ليتضح الكالم، فنقول:
العينة: ٚنيت عينة ٜنصوؿ النقد لطالب العينة، كذلك أف العينة اشتقاقها من 
العٌن، كىو النقد اٜناضر ك٪نصل لو من فوره، كاٞنشرتم إ٧نا يشرتيها ليبيعها 

 .(ِ)بعٌن حاضرة تصل إليو معجلة
                                                           

 .ُٖٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ُ
 .، مادة: عوفَّٔ/ُّ :( لساف العرب(ِ
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ل، ٍب يشرتيها بثمن أقل منو كاصطالحنا: أف يبيع شخص سلعة بثمن مؤج
ا، فتكوف السلعة حيلة على الربا  .(ُ)نقدن

لو أف البائع طلب من اٞنشرتم اإلقالة ) فيها: رحمو اهللكالم الشيخ العثيمين 
ألهنا  ؛فقاؿ: أقيلك على أف تعطيين كذا ككذا زيادة على الثمن فإنو ال ٩نوز

 تشبو العينة حيث زيد على الثمن.
جح أهنا ْنوز بأقل كأكثر إذا كاف من جنس الثمن؛ ألف كلكن القوؿ الرا

فليست كمسألة العينة؛ ألف مسألة العينة ١نذكر الربا  ،١نذكر الربا ُب ىذا بعيد
: "القواعد"ُب  ر٘نو اهلل تعاىلفيها قريب، أما ىذه فبعيد، كقد قاؿ ابن رجب 

وف الوارد حيث استدؿ ببيع العرب ؛إف لإلماـ أ٘ند ركاية تدؿ على جواز ذلك
، كقاؿ: اإلقالة بعوض مثلو، كعليو فيكوف ىناؾ رضي اهلل تعاىل عنوعن عمر 

ركاية أكمأ إليها اإلماـ أ٘ند َنواز الزيادة على الثمن كالنقص منو، كىذا ىو 
القوؿ الراجح، كىو الذم عليو عمل الناس، كىو من مصلحة اٛنميع؛ كذلك 

سوؼ يتكلموف كيقولوف: لوال أف ألف البائع إذا أقاؿ اٞنشرتم، فإف الناس 
ا على الثمن من ا زائدن السلعة فيها عيب ما ردىا اٞنشرتم، فيأخذ البائع عوضن 

 .(ِ)(أجل جرب ىذا النقص
ُب منع ىذه الصورة ىو رجوع السلعة  ابلةاٜننأف مستمسك  :والذي أراه

مسألة  ما باعها بو، كىي ُب ىذه اٜنالة تشبوينها لبائعها األكؿ بثمن أقل من بع
 :قاؿ ماعنه تعاىلابن عمر رضي اهلل  عن، ينص الشرعالالعينة، كالعينة ١نرمة ب

ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم بًاٍلًعينىًة، كىأىخىٍذًبيٍ أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر، ) :صلى اهلل عليو كسلمالنيب قاؿ 
                                                           

 .ُِْ/ِ :( فقو السنة(ُ
 .َّٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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ذيالِّ الى يػىٍنزًعيوي حىَّتَّ تػىٍرًجعيوا ًإىلى كىرىًضيتيٍم بًالزَّرًٍع، كىتػىرىٍكتيمي اٛنًٍهىادى، سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيكيٍم 
نو نظر ٟنا من إإذ  ؛كىذا اٞنستمسك لو كجو جيد كملحظ قوم ،(ُ)(ًديًنكيمٍ 

ألنو  ؛أقول كأمنت ر٘نو اهللجهة صورهتا الظاىرة، كمستمسك الشيخ العثيمٌن 
 نظر للمسألة من جهة اٞنقصد كاٞنعىن اٞنعتاد من التصرؼ، كىو الذم يبىن عليو

ال  ،العربة ُب العقود للمقاصد كاٞنعاٍل) ففي القاعدة الفقهية يقولوف: ؛اٜنكم
 .(ِ)(لأللفاظ كاٞنباٍل

 مسائل: ، وتحتو خمس(ّ)المطلب الثاني: المجموعة الثانية
 م فيو قبل قبضو:ل  س  المسألة األولى: ىبة الم  

ُب  ىو: عقد على موصوؼ تعريف السىلىم عند الفقهاء توضيح ىذه المسألة:
فاٞنعقود عليو ُب مسألة السلم  ،(ْ)الذمة مؤجل بثمن مقبوض ّنجلس العقد

ا بذاتو ُب ٠نلس العقد، بل ىو ١ندد بالصفات ا كال معينن مؤجل كليس مقبوضن 
م فيو سلى مي ػأف يهب لشخص ال)الػميسًلم( اٞنطلوبة بو، فلو أراد من لو السلم 

نو ال يقع أأـ  ا،فهل يقع ذلك صحيحن  ،يستلمو بعد )السلعة( كىو مل
 .ع عقد اٟنبة؟باعتبار أنو غًن ٣نلوؾ لو حاؿ كقو  ؛اصحيحن 

قولو: كال ىبتو. أم ىبة اٞنسلم ) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 
  فيو فال ٩نوز أف هتبو، كىذه العبارة ٓنتها نوعاف:

                                                           

، رقم: ُّٔ/ُ :ححو األلباٍل )صحيح اٛنامعكص ،ّْْٔ، رقم: ُِٗ/ّ :سنن أيب داككد( (ُ
ِْْ.) 

 .ُٗ/ُ :( قواعد الفقو(ِ
 ( آّموعة الثانية ىي مسائل من آّلد التاسع من كتاب الشرح اٞنمتع.(ّ
 .ُُٓ :اد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنعز ( (ْ
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 األكؿ: أف يهبو ٞنن ىو عليو.
ـ اٞنؤلف يشمل ىذا كىذا، فال ٩نوز أف الثاٍل: أف يهبو لرجل آخر، كعمـو كال

إف   هتب اٞنسلم فيو ٞنن ىو عليو، كال لرجل آخر، أما ىبتو ٞنن ىو عليو فقالوا:
ا اٟنبة ، كأيضن (ُ)"فال يصرفو إىل غًنه" :صلى اهلل عليو كسلم ىذا داخل ُب قولو

 ا ٣نلوكة تعطيها لشخص.تقتضي عينن 
كىذا مل يصرفو إىل  ،فو إىل غًنه"كاٛنواب: أما اٜنديث فقد قاؿ: "فال يصر 

غًنه، كأما التعليل فنقوؿ: إنو إذا كىب اٞنسلم فيو ٞنن ىو عليو، كقاؿ: كىبتك 
ما ُب ذمتك من الرب، فهذه اٟنبة ّنعىن اإلبراء، كىم قد ذكركا ُب باب اٟنبة أف 
من أبرأ غر٬نو بلفظ اإلبراء أك اٟنبة أك اإلسقاط أك ما أشبو ذلك برئ، فكيف 

أليس دين  ،زكف اإلبراء بلفظ اٟنبة ُب الديوف كال ْنيزكنو ُب دين السلم؟!ْني
 اٞنسلم فيو إىل اٞنسلم إليو جاز فال شك أنو إذا كىب السلم من ٗنلة الديوف،

أما إذا  ،اإلبراء خًن كإحساف فكيف ٧ننعو؟!ألف أكثر ما فيو أنو أبرأه منو، ك 
لم، فيقوؿ: أنا ١نتاج إىل قوت فقاؿ كىبو لغًنه، مثل أف يأٌب رجل فقًن إىل اٞنس

لو: عند فالف يل سلم، مائة صاع بر، كىبتك إياىا، فعلى رأم اٞنؤلف ال 
الصحيح أنو يصح؛ ا لو حَّت يهبو، ك يصح؛ ألنو مل يقبض السلم كمل يصر ملكن 

ا، فكأنو أحالو على ىذا الرجل يقبض ألف ىذه اٞنعاملة ليس فيها ضرر إطالقن 
فلو   ،كليس ىناؾ غرر ،ُب ىذا؟!لنفسو، كأم مانع شرعي  تملكواٜنق منو ٍب ي

ا نعم، إذا باع اٞنسلم فيو لغًن اٞنسلم إليو رّنا يتعذر قبضو كيصًن فيو كاف بيعن 
                                                           

 صلى اهلل ( يشًن ر٘نو اهلل تعاىل إىل حديث أيب سعيد اٝندرم رضي اهلل تعاىل عنو أف رسوؿ اهلل(ُ
: سنن أيب داككدعليو كسلم قاؿ: )مىٍن أىٍسلىفى ًُب شىٍيءو فىالى يىٍصرًٍفوي ًإىلى غىًٍنًًه( ركاه أبو داككد )

 (.ُّٕٓ، رقم: ُِٓ/ٓ :( كضعفو األلباٍل )إركاء الغليلَّْٕ، رقم: ِّٗ/ّ
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جهالة، لكن ُب اٟنبة، فاٞنوىوب لو إما غاًل أك سامل، كعلى ىذا فالقوؿ 
 .(ُ)(رالصحيح أنو ٩نوز ىبة اٞنسلم فيو، سواء كىبتو للمسلم إليو أك آلخ

ُب سياؽ اختياره ٛنواز  ر٘نو اهلل تعاىلكالـ الشيخ العثيمٌن   أف :والذي أراه
ىبة اٞنسلم فيو عضد قولو برد على مفاىيم من منع ذلك، فهو خالفهم من 
جهة صحة داللة النص على ما ذكركا، كعلى صحة بعض اٞنفاىيم الواردة ُب 

ـ، ما يشأّو من أحكا اختيارىم، كعلى كجود ما يشعر بتناقض اٞنخالف مع
ُب  علةالأف من أنواع قوادح  ؿصو كُب التفصيل لذلك نقوؿ: ذكر علماء األ

، كمعناه: عدـ داللة الدليل اٞنستدؿ بو على (ّ)فساد الوضع (ِ)القياسباب 
ثباتو، فاٞنانعوف من ىبة اٞنسلم فيو قبل القبض مستندىم نص إاٜنكم اٞنراد 

أثبت أف النص اٞنذكور ال يدؿ على  اهلل تعاىلر٘نو اٜنديث، كالشيخ العثيمٌن 
 اٞنفهـو اٞنراد إثبات اٜنكم منو، كىذا ىو فساد الوضع.

                                                           

 .ٖٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 (.َِّ/ْ :ا )شرح الكوكب اٞننًن( قادحن ِٓها بعضهم إىل )( كالعلة ٟنا قوادح كثًنة أكصل(ِ
( يقوؿ الزركشي ر٘نو اهلل تعاىل عن قادح فساد الوضع: )كمنها فساد الوضع، بأف ال يكوف الدليل (ّ

كتلقي التخفيف من التغليظ كالتوسيع من   ،على اٟنيئة الصاٜنة العتباره ُب ترتيب اٜنكم
فمثاؿ تلقي التخفيف من التغليظ: قوؿ اٜننفي: القتل العمد  ....التضييق كاإلثبات من النفي، 

جناية عظيمة فال ٩نب فيو الكفارة، كما ُب غًنه من الكبائر ٥نو الردة كالفرار من الزحف، فإف  
كونو جناية عظيمة يناسب التغليظ ال التخفيف، كمثاؿ التوسيع من التضييق: كقوٟنم ُب أف 

كجو اإلرفاؽ لدفع اٜناجة، فكاف على الرتاخي كالدية على  الزكاة على الرتاخي ماؿ كجب على
ا على الفور ال الرتاخي، كمثاؿ العاقلة، فإف كونو كجب لدفع اٜناجة يقتضي أف يكوف كاجبن 

اإلثبات من النفي: قولنا ُب بيع اٞنعاطاة ُب احملقرات: بيع مل يوجد فيو سول الرضا فوجب أف ال 
)تشنيف اٞنسامع  رضا ٣نا يناسب االنعقاد ال عدمو(ف حصوؿ الينعقد كما ُب غًن احملقرات، فإ

 (.ُّٕ/ّ :َنمع اٛنوامع



 

140 
 

خر آاعرتض على اٞنخالفٌن بأمر  ر٘نو اهلل تعاىلكما أف الشيخ العثيمٌن 
حيث أجازكا ما يشبهو من األحكاـ ُب موضع  ا؛كىو: أف ُب كالمهم تناقضن 

كىم قد ذكركا ُب باب ) السابق: و اهلل تعاىلر٘نخر، كما ُب قوؿ العثيمٌن آ
اٟنبة أف من أبرأ غر٬نو بلفظ اإلبراء أك اٟنبة أك اإلسقاط أك ما أشبو ذلك برئ، 

أليس  ،فكيف ْنيزكف اإلبراء بلفظ اٟنبة ُب الديوف كال ْنيزكنو ُب دين السلم؟!
 .(دين السلم من ٗنلة الديوف؟!

لظهور حجتو  ؛ر٘نو اهلل تعاىل عثيمٌن ال ٌن لنا قوة اختيار الشيخكّٔذا يتب
 كقوة تعليلو كاستنباطو.
 الدين أو المنافع: (ُ)المسألة الثانية: رىن

ًٌن ماليةو كثيقةن بدينو؛ جعلي ع) :بأنو عندما نعرؼ الرىن توضيح ىذه المسألة:
بٌن أف اٞنرىوف ال بد ي فهذا التعريف (منها أك من ٖننها إذا تعذر الوفاء ليستوُب

ا، فيفهم منو أنو ال ٩نوز توثقة الدين ّننافع معينة مثل منافع الدار كوف عينن أف ي
 .ا؟ال تصلح أف تكوف اٞننفعة رىنن  كىي السكىن، فهل ىذا أمر مسلم أم أنو

ألنو ال ٬نكن  ؛كذلك يفهم من النص أنو ال ٩نوز التوثقة )الرىن( بالدين
 ا ُببالدين كىذا ٣ننوع شرعن  االستيفاء منو مباشرة، كما أنو يدخل ُب بيع الدين

)نػىهىى عىٍن بػىٍيًع : قاؿ صلى اهلل عليو كسلم أنو قوؿ ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنو

                                                           

( الرىن ىو ُب اللغة: الثبوت كالدكاـ، يقاؿ: ماء راىن أم راكد، كنعمة راىنة أم دائمة، كقيل: ىو (ُ
( أم: ١نبوسة، ّٖ)سورة اٞندثر، آية رقم:  كيلُّ  نػىٍفسو ّنىا كىسىبىٍت رىًىينىةه اٜنبس، لقولو تعاىل:

، مادة: رىن(. ُٖٖ/ُّ :)لساف العرب ألكؿ؛ ألف احملبوس ثابت ُب مكانوكىو قريبه من ا
منها أك من ٖننها إذا تعذر الوفاء )الفقو  ا: جعلي عًٌن ماليةو كثيقةن بدينو؛ ليستوُبكاصطالحن 

 (.ََُ/ٔ :اٞنيسر
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اًلًئ(  اًلًئ بًاٍلكى ٍيًن.يػىٍعيًن: الاٍلكى ذا الفهم مسلم أـ أف ىناؾ فهل ى ،(ُ)دٍَّينى بًالدَّ
 .اٞنسألة؟ىذه خر ُب  آقوالن 

"توثقة دين بعٌن" يفيد  كقولنا:) فيها: الىرحمو اهلل تعكالم الشيخ العثيمين 
أنو ال بد أف يكوف الرىن عينا؛ ألف االستيفاء الكامل ال يكوف إال بالعٌن، فإف  

مثاؿ الرىن باٞننافع، أف ، نا فإنو ال يصح على كالـ الفقهاءكاف منافع أك دي
ن رىايقوؿ: رىنتك منافع ىذا البيت، فإنو ال يصح ألنو ليس بعٌن، بل نقوؿ: 

مثاؿ ، يعو، أنا سأرىنو اٞننافع فال يصحالبيت، فإذا قاؿ: البيت كقف ال ٬نكن ب
اؿ فأمسكتو كقلت: أعطين عشرة آالؼ ػا عشرة آالؼ ريالدين: أنا أطلب فالنن 

اؿ، اجعل دينو ػاؿ، فقاؿ: ما عندم، قلت: أنت تطلب فالنا عشرة آالؼ ريػري
يصح؛ كذلك ألف الدين الذم ُب ا يل، فهنا توثقة دين بدين فال الذم لك رىنن 

ذمة اآلخر ال ٩نوز بيعو إال على من ىو عليو، فإذا كاف كذلك فإنو ال يصح 
التوثقة كقيل: بل يصح أف يوثق الدين باٞننافع؛ ألف اٞنقصود ، اأف يكوف رىنن 

بالدين، كيكوف اٞندين الثاٍل كأنو ضامن، فيقوؿ: نعم أنا مستعد أف أكفيك ما 
كىذا ىو الصحيح، فقد يكوف رجائي ٜنصويل ، كذا مل يوفُب ذميت لفالف إ

 ى باع علعلى الدين من ذمة فالف أقول من رجائي ٜنصولو من األصل، فمثالن 
اؿ، ىو معسر لكن لو دين على فالف اٞنوسر ػفالف ىذا الشيء ّنائة ألف ري

 فرىنو إياه، فقد استفاد من ىذا الرىن أنو إذا حل األجل كمل يوفو، يذىب إىل
 ؛اكأما اٞننافع فكذلك أيضن ، موسر فبكل سهولة يعطيو ىذا الدينفالف كىو 

ا ففيو فائدة، كليس فإنو إذا رىنو منفعة ىذا البيت فيؤجره كيأخذ األجرة رىنن 
                                                           

، ّٕٖ/ُ :اٛنامع الصغًن كضعفو األلباٍل )ضعيف ،ِِّْ، رقم: ٓٔ/ِ اٜناكم: ( مستدرؾ(ُ
 (.ُِِِْرقم: 
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ىذا من باب اٞنعاكضة حَّت نقوؿ: إف اٞننفعة ٠نهولة، بل ىو من باب التوثقة؛ 
كألنو رىنو ىذا الشيء،  ألنو إف حصل على شيء كإال رجع على األصل الذم

، كىي: )أف األصل ُب اٞنعامالت اٜنل كالصحة ٩نب أف نفهم قاعدة مفيدة
مل يوجد دليل على التحرَل كالفساد(، كىذا من نعمة اهلل، أف الطريق اٞنوصل ما

)أم: العبادات( األصل فيها اٞننع، حَّت يقـو دليل على أهنا تعاىلإىل اهلل 
 الناس، فمن ر٘نة اهلل كتوسعتو على عباده، أف مشركعة، كأما اٞنعامالت بٌن

األصل فيها اإلباحة كاٜنل، إال ما كرد الدليل على منعو، كعلى ىذا فنقوؿ: ما 
ما داـ ليس فيو ظلم كال غرر كال ربا  ،اٞنانع من أف نوثق الدين بالدين؟!

 .(ُ)(فاألصل الصحة
الشيخ العثيمٌن  الصحيح ُب ىذه اٞنسألة ىو ما ذىب إليوأف  :والذي أراه

ما أنو إخر مرتدد بٌن أمرين: آكذلك أف عقد توثقة الدين بدين  ؛تعاىل ر٘نو اهلل
 كيتبعو عقد  كيتبعو عقد توثقة، أك أنو عقد توثقة أصالن عقد معاكضة أصالن 

معاكضة، كٓنليل اٞنسألة ّٔذه الطريقة من مطالب الفقو اٞنهمة اليت ينبغي العناية 
ا ما ال يثبت )يثبت تبعن  ولوف ُب القاعدة الفقهية:فإف الفقهاء يق ؛ّٔا

يثبت ّٔا النسب كال يثبت  ،شهادة النساء بالوالدةب ك٬نثلوف لذلك ،(استقالالن 
 .(ِ) النسب بشهادهتن بو استقالالن 

ا من األمثلة اٞنشأّة ٟنذه اٞنسألة مسألة القرض اٜنسن كربا النسيئة، كأيضن 
ؤجل، كأحد٨نا من كبائر الذنوب، كالثاٍل من فكال٨نا ماؿ مقدـ للغًن كفاؤه م

 أفضل القرب، كالفارؽ بينهما ىو قصد العاقد كنيتو من الفعل.
                                                           

 .ُُٖ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ِِّ/ُ :( القواعد ُب الفقو اإلسالمي(ِ



 

143 
 

 كىو-وؿ على الدين يسعى حقيقة للحص كمن يوثق دينو بدين ىو ال
كىو - خر يوفيو حقو بأم طريقةبل يسعى ٛنعل الطرؼ اآل ،-كضةااٞنع

 ا.جائزن ا فيكوف تصرفن  ،-توثقة :اٞنقصود من قولنا
  :المسألة الثالثة: الصلح على اإلقرار بالدين

بن عوؼ رضي اهلل عنو أف  عن عمرك كرد ُب اٜنديث توضيح ىذه المسألة:
ائًزه بػىٌٍنى اٍلميٍسًلًمٌنى  الصٍُّلحي ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلم النيب حىرَّـى  ا، ًإالَّ صيٍلحن جى

ا من ىذا اٜنديث،  الصلح اٛنواز أخذن ، فاألصل ُب(ُ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىالىالن 
.  مامل يشتمل على ١نـر أك يفضي إىل ١نـر

كلكنو  ،ا ُنق أحد الطرفٌنكلكن ُب بعض اٜناالت يكوف الصلح ٠نحفن 
 يضطر للمصًن إليو بسبب خوؼ أك حياء أك ضعف أك غًنه.

ا، أم ىل يعتد بو عند ا كباطنن كُب ىذه اٜنالة ىل ىذا الصلح معترب ظاىرن 
 .خرة؟خذ بو ُب اآلاا فال يؤ ا شرعن صحيحن  دُّ ا، ٍب ىل يعاكم كيقع معتربن اٜن

"كإف قاؿ: أقر بديين  قولو:) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 
 كأعطيك منو كذا ففعل صح اإلقرار ال الصلح".

مثالو: رجل قاؿ: أقر بديين كلك نصفو، بأف قاؿ: أنا أطلبك عشرة آالؼ 
ا كلك منها ٙنسة آالؼ، قاؿ: نعم، فأقر ّٔا عند القاضي بأف ُب اؿ، أقر ّٔػري

، فيصح لاير على أنو سيعطيو منها ٙنسة آالؼ اؿ،ػذميت لفالف عشرة آالؼ ري
 أكل للماؿ بالباطل. كقع من أىلو كال يصح الصلح؛ ألنواإلقرار؛ ألنو 

                                                           

 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ: سنن الرتمذم( (ُ



 

144 
 

ّٔذا، فإذا كاف اٞندين أىب أف يقر إال  ؛كلكن الصحيح أف ُب ىذا تفصيالن 
ا، كأما إذا كاف غًن ٣نانع كىو فالصلح باطل كاإلقرار ثابت، يطالب بو ظاىرن 

مقر فإف إسقاط بعضو يكوف من باب الوعد، كالصحيح أف الوفاء بالوعد 
كاجب، كأنو ال ٩نوز لإلنساف أف ٫نلف الوعد؛ ألف إخالؼ الوعد من صفات 

 .(ُ)(اٞننافقٌن، ما مل يكن ىناؾ ضرر
ف أشًن إليها كٟنا عالقة كثيقة بقضيتنا أ ىنا قضية مهمة البدأف  :والذي أراه

 ىذه كىي: أف ُب األحكاـ البشرية كالقوانٌن الوضعية يعتمدكف مبدأ يقوؿ:
أم أف كل شخص يستطيع الوصوؿ إىل حق  ،(ِ))القانوف ال ٪نمي اٞنغفلٌن(

 نو مستحق لو، بسببإالغًن بطريقة صحيحة فيما يظهر للحاكم أك القاضي ف
ا، كالسبب ُب تفريط صاحبو أك غر٬نو، فاحملك عندىم ُب سالمة اٞنعاملة ظاىرن 

بينما ُب الشريعة اإلسالمية ، هم ال تستند إىل اٞنبادئ الشرعيةذلك أف أحكام
كلذا   ؛ا مصاٜنهمكٓنفظ للناس ٗنيعن  وؽاٜنقٗنيع فالشريعة تكفل  ؛عكس ذلك

ا الًَّذينى آمىنيوا  تعاىل:ك سبحانو الشريعة ُب ىذا قوؿ اهلل  ئكاف من مباد )يىا أىيػُّهى
) نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًْنىارىةن عىٍن تػىرىاضو عن ك  ،(ّ) الى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

مىًن ) :قاؿ صلى اهلل عليو كسلماهلل رسوؿ رضي اهلل عنو أف سعيد بن زيد 
ٍبًع أىرىًضٌنى ، طى اًمنى األىٍرًض ظيٍلمن  ااقػٍتىطىعى ًشبػٍرن   ،(ْ)(وَّقىوي اللَّوي ًإيَّاهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًمٍن سى
 ،كثًنة  اكأحكاـ تتجاكز الصورة الظاىرة أحيانن  ئالتقاضي جاء ّنبادكُب ٠ناؿ 

                                                           

 .ِّٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 ـ(.ََُِ/ٓ/ُّ –ق ُُّْ/ٓ/َّ( التأريخ )ُِٗٗٓ) :( صحيفة الرياض السعودية، العدد(ِ
 .ِٗ( سورة النساء، من اآلية رقم: (ّ
 .ُِْٕ، رقم: ٕٓ/ٓ :، كصحيح مسلمِِْٓ، رقم: ِْٕ/ٔ :صحيح البخارم( (ْ
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الغ ن ُب البيع، كاليمٌن ُب خيار ك  ُب اٞنبيع، كمن أمثلة ذلك: خيار العيب
كاللوث ُب الدماء، كاٞنباىلة ُب  كم القذؼ، كالقسامةاالدعاكم، كاللعاف ُب دع

بدأ )القانوف ال ٪نمي ذا اٞنأخذنا ّٔأننا لو ، ك النزاع، كغًنىا من األحكاـ
صد كاٞنعاٍل ال ا على اٞنقاألهنا تعتمد غالبن  ؛حقيقة اٞنغفلٌن( ٞنا كاف ٟنا اعتبار

الت اٞنتفقة صورة أم اٞنعام-على ذلك  كلو أخذنا مثاالن ، األلفاظ كاٞنباٍل
لوجدنا أف ربا النسيئة كالقرض اٜنسن ال فرؽ بينهما من جهة  -اتلفة حكمن اٞنخ

بدكف زيادة  احقن مالية تدفع للغًن كتسرتد ال ف كال٨نا معاملةإإذ  ؛صورة اٞنعاملة
فالقرض اٜنسن من أفضل القرب،  ؛اُب اٞنقدار، بينما أف حكمهما متغاير جدن 

فالقرض  ؛ا من جهة النية كالقصدكربا النسيئة من كبائر الذنوب، كالفرؽ بينهم
الشيخ رجح كُب ىذه اٞنعاملة ، كمنفعة عقد إرفاؽ كإحساف، كالربا عقد معاكضة

ُب ىذه اٞنسألة ىو القوؿ بالتفصيل من ىذا اٞننحى، ككالمو تعاىل ر٘نو اهلل 
 األقرب للصحة.

 مال الذي وكل عليو:المسألة الرابعة: ضمان الوكيل لل
ألصل ُب عقد الوكالة أف الوكيل مؤٕنن على ما ككل ا توضيح ىذه المسألة:

ف إل الثمن، ٍب كسلمو اٞنػيوكّْ   على شراء سلعة،ا جعل ككيالن فلو أف شخصن  ؛عليو
الوكيل اشرتل السلعة كلكنو تأخر ُب تسليم الثمن، كُب فرتة تأخره تلف الثمن 

ن ا معن كىو عنده بال تفريط منو، فهل يعد تأخره عن تسليم الثمن للبائع نو 
ا كال يتحمل ُب ذلك مفرطن أـ أنو ال يعد ، التفريط كيضمن الثمن ٞنن ككلو؟

 . ُب ىذه اٞنسألة؟أـ أف ىناؾ تفصيالن ، ا؟شيئن 
"فلو أخره بال عذر كتلف  قولو:) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 

و: مثالسليم الثمن بال عذر ضمنو إذا تلف، ك أم: لو أخر الوكيل ت ،ضمنو"
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ا يشرتم ّٔا سلعة، كاشرتل السلعة ُب أكؿ النهار  أربعٌن در٨نن أعطيت رجالن 
كقاؿ للبائع: آٌب لك بالثمن ُب آخر النهار، أك سكت كمل يأت بو إال آخر 
النهار، لكنو فيما بٌن الشراء كآخر النهار تلف الثمن، فإف اٞنشرتم يضمنو؛ 

باشرة، ىذا ما ذىب إليو ف الواجب عليو أف يسلم الثمن مإإذ  ؛ألنو مفرط
، كلكن الصواب أف يقاؿ: اٜنكم يدكر مع علتو، كالناس إذا اشرتل (ُ)اٞنؤلف

ا؛ منهم اإلنساف سلعة ُب أكؿ النهار كأتى بالثمن ُب آخره، ال يعدكنو مفرطن 
ا ألف ىذا ٣نا جرت بو العادة، فالصواب أف يقاؿ: إف أخر تسليم الثمن تأخًنن 

يدؿ على ىذا،  فال، كتعليل الفقهاء ر٘نهم اهلل ، كإالا فهو ضامنيعد بو مفرطن 
كليس من اٞنتيسر أف تكوف الدراىم ُب جيبو، بل رّنا ٬نر بالشارع ك٩ند السلعة 

هار أتى لو بالثمن، كىذا اليت ككل ُب شرائها كيشرتيها، ٍب إذا صار ُب آخر الن
ره بإذف أم: لو أخ ،كقولو: "فلو أخره بال عذر كتلف ضمنو"، كمعركؼ أمر

 ضماف البائع أك من ضماف اٞنوكل؟.البائع كتلف ىل يكوف من 
ا اٛنواب: من ضماف البائع؛ ألف اٞنوكل ّنجرد الشراء صار الثمن مستحقن 

، ا أك بعد غداليـو أك غدن للبائع، كالبائع قاؿ للوكيل: ٬نكن أف تعطيين الدراىم 
لوكيل فضمانو على كال تفريط من ا كُب ىذه األثناء تلف الثمن بدكف تعدٍّ 

 .(ِ)(البائع؛ ألف الوكيل إ٧نا أبقاه بإذف مستحقو كىو البائع
 ىنا على شقٌن: ر٘نو اهلل تعاىلكالـ الشيخ العثيمٌن   أن  :والذي أراه

٧ناذج  سبب من عنده، كالشيخ ىنا ذكراألكؿ: تأخر الوكيل ُب تسليم الثمن ب
ٞنعترب ُب تسليم الثمن، كىو ا ٢نتلفة، فقد ذكر أنو ٪نتاج لتحديد مقدار التأخًن

                                                           

 .بن أ٘ند اٜنجاكم ر٘نو اهلل : موسىشيخ( يقصد بو مؤلف زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع، كىو ال(ُ
 .ّٕٕ/ٗ :د اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زا(ِ
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ا فهو تأخًن، كنص كالـ الشيخ نو مرتبط بالعرؼ، فما عده الناس تأخًنن يرل أ
ا، ىنا أنو ال ٫نيىطّْئ من تأخر لنصف يـو ألنو ال يعد ُب العرؼ متأخرن  ر٘نو اهلل

كبعد ذلك ربط التأخًن اٞنعذكر فيو ّنا إذا كاف بسبب، مثل أف يكوف الثمن 
ٞنصرؼ، ككقف على السلعة ُب طريقو فتأخر ُب تسليم الثمن بالبيت أك ا

 بسبب ذلك، فإنو ال يضمن.
أف التأخر الناتج عن سبب متعلق  ر٘نو اهلل تعاىل كيضاؼ لكالـ الشيخ

ُنفظ الثمن مثل حفظ اٞناؿ ُب مكاف آمن، أف ىذا يعد من األمور اليت ينبغي 
وىكّْل، فلو ٘نل اٞناؿ معو أف ال تبحث على أهنا تأخًن ألهنا ُب صاّب اٞنػي 

م ذباستمرار كىو كثًن ُب العرؼ ففقده فهو مفرط خاصة ُب الوقت اٜنايل ال
 بطريقة آمنو كسهل الوصوؿ إليها. سبل حفظ اٞناؿفيو فرت اتو 

ذف البائع بتأجيل إ: أنو جعل ر٘نو اهللاألمر الثاٍل ُب كالـ الشيخ العثيمٌن 
ف البائع إإذ  ؛كىذا كالـ ٪نتاج لتحقيقالثمن يوقع ضمانو عند التلف عليو، 

 كاف أك صاحب ماؿ، كما الفرؽ غاية ما فعل أنو كسع على اٞنشرتم ككيالن 
ف الثمن ُب ىذه اٜنالة ال يقع ُب ضماف إإذ  ؛بينها كبٌن البيع اٞنؤجل فيو الثمن

ا للزيادة ُب ٖنن السلعة، ا باٞنشرتم أك طلبن البائع الذم رضي بتأجيل الثمن رفقن 
كلذا فالذم أراه  ؛ بينهما حَّت نقوؿ بالتفريق بٌن الصورتٌنا معقوالن جد فرقن أ مل

أف الضماف كاقع على من يقع عليو ُب اٞنسألة األكىل، فإف كاف  :ُب ىذه اٞنسألة
تأخًن تسليم الثمن حَّت تلف ألمر يقصد منو حفظ اٞناؿ فالوكيل ١نمود بذلك 

)مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنٌنى ًمٍن  يقوؿ:تعاىل ك  سبحانوزمو ضمانو ألنو ١نسن كاهلل كال يل
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سىًبيلو كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه(
كإف كاف التلف بسبب التأخًن ألمر ال يقصد منو  ،(ُ)

داء األمانة على كجهها أألنو مؤٕنن كفرط ُب  ؛ذلك، فضمانو على الوكيل
 فلزمو ضماهنا.اٞنطلوب 

 بل القسمة:شركة قالمسألة الخامسة: من يتحمل خسارة ال
أحد٨نا يدفع  ،(ِ)عندما يعقد اثناف بينهما عقد مضاربة توضيح ىذه المسألة:

خر يعمل ّنقدار من الربح، فرتبح الشركة ُب أكؿ صفقة، كمل يقسم اٞناؿ كاآل
الشريكاف الربح بينهما، ٍب ٔنسر الشركة ُب الصفقة الثانية، ٍب يريد الشريكاف 

فإف كاف  ، لرأس اٞناؿيبو، فإننا ننظر أكالن تصفيتها كإعطاء كل كاحد منهما نص
ا عليو قسمناه بينهما كمل نفرؽ بٌن الصفقة األكىل كالثانية، بل ما زاد الباقي زائدن 

عن رأس اٞناؿ يقسم بينهما على حسب ما اتفقا عليو، أما إف كاف الربح قسم 
لب قبل الصفقة الثانية كأحرز العامل نصيبو فليس لصاحب رأس اٞناؿ أف يطا

لكن لو ، رُنو، ٝنركجو عن رأس ماؿ الشركة شريكو َنرب نقص رأس اٞناؿ من
فخسر اٜنايل ًب تصفية الشركة ّٔدؼ اٝنالص منها أك ّٔدؼ تغيًن النشاط 

أـ أنو ال ، ؟ا ٜنق صاحب اٞناؿمن الربح حفظن  فهل ٩نرب ،رأس اٞناؿ بعد ذلك
سارة اٜناصلة  كاٝن ؟،٩نرب ألنو حصل بعد التصفية كمعرفة كل شخص حقو

 .كانت خارج الشركة؟
"كإف تلف رأس اٞناؿ أك بعضو  قولو:) فيها: رحمو اهللكالم الشيخ العثيمين 

يعين ٓنويلو  ،بعد التصرؼ، أك خسر جرب من الربح قبل قسمتو أك تنضيضو"
                                                           

 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ُ
من الربح بينهما ( كعقد اٞنضاربة ىو: أف يدفع رجل مالو إىل آخر يتجر لو فيو، على أف ما حصل (ِ

 (.ُٗ/ٓ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند) حسب ما يشرتطانو
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، فلو خسر بعد التصفية فالضماف على (ِ)يعين: التصفية (ُ)إىل نقد، كالتنضيض
ض كعرؼ العامل نصيبو كصفيت الشركة، لكن ما داـ مل رأس اٞناؿ؛ ألنو ن

ينضض فإف اٝنسارة تكوف على الربح، كأما بعد التنضيض فال، ىذا ما ذىب 
يعين فسخ : أنو إف كاف التنضيض: ، كالصحيحر٘نو اهلل تعاىلإليو اٞنؤلف 

، كأما إذا كاف ر٘نو اهلل الشركة، أك يعين اٞنطالبة بالقسمة، فكما قاؿ اٞنؤلف
ا يرل العامل أف ىذه من أجل أف يشرتم بضاعة أخرل؛ ألنو أحيانن  :لتنضيضا

البضاعة ثقيلة، كليس عليها إقباؿ، فيبيعها كيصفي اٞناؿ من أجل أف يشرتم بو 
بضاعة أخرل يكوف عليها إقباؿ، فهنا ال نقوؿ: إف التنضيض يعترب كالقسمة؛ 

مثاؿ ، قسمةا كال سخن ألف العامل كرب اٞناؿ كليهما يعتقداف أف ىذا ليس ف
ذلك: اشرتل العامل عقارات ليؤجرىا من أجل الربح، لكنو رأل أف العقارات 

اؿ مثال، ػا ّنائة ألف ريال مكسب فيها بسبب ا٦نفاض اإلجارة، فباعها ٗنيعن 
ا آخر من اٞناؿ، اؿ، لكن يريد أف يشرتم ّٔا نوعن ػفصار بيده اآلف مائة ألف ري
ىذا التنضيض ليس تنضيض قسمة، كال تنضيض يرل أنو أفيد، فهنا نقوؿ: 

خسر بعد ذلك، فاٝنسارة فسخ، إ٧نا ىو تنضيض ٞنصلحة الشركة، فلو قدر أنو 
أف أم خسراف يكوف قبل القسمة أك فسخ  :كخالصة اٞنوضوع، على الربح

 .(ّ)(الشركة فهو على الربح، فإف خسر كل شيء، فعلى الربح كعلى رأس اٞناؿ

                                                           

ا  منها شيئن البضاعة كأخذ مالو كامالن ٓنويل اٞنتاع ٞناؿ بعد بيع ٗنيع  :( النض: لو معاف كثًنة منها(ُ
 ، مادة: نضض(.ِّٕ/ٕ :)لساف العرب ا أك ٗنلة كاحدةفشيئن 

 :) لساف العرب ا( التصفية: ّنعىن النض، كىو: بيع ٗنيع ما لديو للحصوؿ على ٖننو نقدن (ِ
 ، مادة: صفا(.ْْٔ/ُْ

 .ِْٖ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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كتفصيلو ىنا ىو الصحيح  ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ العثيمٌن  كالـأف   :والذي أراه
ُب اٞنسألة، كلكن قد يشكل لدل البعض أمر كىو: عند تصفية الشركة كىي 

ا كنصيب كل خر أك صفقة أخرل يكوف الربح معركفن آراُنة ٍب البدء ُب نشاط 
ٞناؿ ا، فلماذا ندخلو ٛنرب رأس امقبوضن  اإف مل يكن ١نرزن ا ك نهما معركفن كاحد م

عند اٝنسارة، كاٛنواب عن ىذا اإلشكاؿ: أف الشريك عندما دخل ُب الصفقة 
الثانية مل يقصد أف ربح الصفقة األكىل منفصل عن الشركة، كإال للـز أف يكوف 

ا بقدر نصيبو من الربح ُب الصفقة السابقة، باإلضافة ا برأس اٞناؿ أيضن شريكن 
 ا.ا بنسبة من الربح بصفتو مضاربن لكونو شريكن 
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 مسائل: خمس ، وتحتو(1)المطلب الثالث: المجموعة الثالثة
 لى: تحديد المركوبين في المسابقة:المسألة األو 

 ،(ِ)عنو اٞنسلمٌن جائزة ُب كل شيء مل ينوى اٞنسابقة بٌن  توضيح ىذه المسألة:
إذا كاف بدكف مقابل من أطراؼ السباؽ، أما إف كاف على مقابل من أطراؼ 

أيب  إلبل كاٝنيل كما ُب حديثوازه إف كاف على االدليل َن السباؽ فقد كرد
الى سىبىقى ًإالَّ ) :ىريرة رضي اهلل تعاىل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

اًفرو (ْ)، أىٍك نىٍصلو (ّ)ُب خيفٍّ  كلكن عندما يتفق شخصاف أك أكثر  .(ٔ)((ٓ)، أىٍك حى
جائزة ٞنن يسبق، فهنا ال بد من  على التسابق فيما بينهما كيضعاف من عندىم

، كىذا الشرط اا أك بعًنن مراعاة ضوابط ٟنذا السباؽ، فمنها آناد اٞنركوبٌن فرسن 
أم سائق -كاضح، كمن الضوابط اليت حصل فيها خالؼ تعيٌن الراكبٌن 

بأف ٪ندد كل طرؼ من اٞنتسابقٌن الشخص الذم سًنكب  ،-اٜنصاف أك البعًن
 .ا الضابط مسلم بو أـ ال؟، فهل ىذحصانو أك بعًنه

                                                           

 ي مسائل من آّلد العاشر من كتاب الشرح اٞنمتع.( آّموعة الثالثة ى(ُ
( مثل اٞننهي عنو كالتحريش بٌن البهائم، كما ُب حديث ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنو أف النيب (ِ

ائًًم. ركاه أبو داككد )  :سنن أيب داككدصلى اهلل عليو كسلم نػىهىى عىًن التٍَّحرًيًش بػىٌٍنى اٍلبػىهى
 (.ََُِْ، رقم: ٖٗٔ/ُ :األلباٍل )ضعيف اٛنامع الصغًن (. كضعفؤِْٓ، رقم: ُّّ/ِ

 ، مادة: خفف(.ُٖ/ٗ :( اٝنف ىو: أسفل يد كقدـ البعًن كالنعامة )لساف العرب(ّ
 ، مادة: نصل(.ِٔٔ/ُُ :( النصل ىو: كل حديدة من حدائد السهم )لساف العرب(ْ
 ، مادة: حفر(.َِٔ/ْ :( اٜنافر ىو: أسفل يد كقدـ الدابة كخاصة الفرس )لساف العرب(ٓ
، رقم: ُِْٔ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َُُّٖرقم:  ،ُِٗ/ُٔ :مسند أ٘ند( (ٔ

ُّْٓٓ.) 
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"كال بد من تعيٌن  قولو:) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 
: أسابقك على ىذا يعين اللذين يقع عليهما السبق، فتقوؿ مثالن  ،اٞنركوبٌن"

اٛنمل، كالثاٍل يقوؿ: أسابقك على ىذا اٛنمل، أك يقوؿ: أسابقك على ىذا 
على ىذا الفرس، فلو قاؿ: أسابقك على فرس كالثاٍل يقوؿ: أسابقك  ،الفرس

كظاىر كالـ ، بدكف تعيٌن مل تصح، فال بد من تعيٌن الفرسٌن أك اٛنملٌن مثالن 
كالصحيح أنو  ،"اٞنركوبٌن" اٞنؤلف: أنو ال يشرتط تعيٌن الراكبٌن؛ ألنو قاؿ:

بد منو؛ ألنو ليس اٞنقصود أف يكوف ىذا اٛنمل أك ىذا الفرس  شرط كال
ل السبق ُب اٜنقيقة يكوف من جودة الفرس أك اٛنمل كمن حذؽ ا، بسابقن 

ا فال ٬نشي، ا كيركبو إنساف ليس حاذقن ا جدن ا جيدن الراكب، رّنا يكوف الفرس فرسن 
كنفس الفرس يركب عليو رجل آخر ك٬نشي، كىذا شيء مشاىد، كٞنا كاف 

على الناس يستعملوف اٜنمًن كآلة ركوب كآلة نقل، ْند أحد الركاب إذا ركب 
اٜنمار ّنجرد ما ٪نرؾ نفسو ٬نشي اٜنمار، كبعض الناس يركب كيزجر اٜنمار 

 .(ُ)(كيضربو كال يتحرؾ
العقود ُب الشريعة اإلسالمية ٟنا اىتماـ فائق كعناية كبًنة، أف  :والذي أراه
من جهة شركطها كأركاهنا كما يرتتب عليها،  ،ُب بداية عقدىاذلك سواء كاف 

 كحفظها كصيانتها عما ٫نل ّٔامن جهة تعظيمها  ،بعد عقدىاذلك أك كاف 
ق تفكانت ٠نرد لفظ مأك  موثقة، كسواء كانت مكتوبة ، ك٥نوه اٝنلف كالغدرك

فجاء األمر الرباٍل بالوفاء ّٔا كما جرل االتفاؽ عليو،  ،عليها بٌن اٞنتعاقدين
)يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد( :فقاؿ جل كعال

كأمر سبحانو كتعاىل  ،(ِ)
                                                           

 .َُُ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُ( سورة اٞنائدة، من اآلية رقم: (ِ
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سالمة من النسياف التثبت كال بتوثيقها بالكتابة أك الرىن، كذلك من أجل زيادة
ٍينو ًإىلى  :تعاىلسبحانو ك  اإلنكار فقاؿ أك ايػىٍنتيٍم ًبدى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى )يىا أىيػُّهى

 .(ُ) أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي(
ا فإنو يلـز الوفاء ا أك عرفن ُب العقد نصن  أم شركط أك ضوابط يتم ذكرتك 

أف الرسوؿ صلى اهلل عليو حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو فقد كرد ُب  ؛ّٔا
كالسبب ُب ذلك ىو: دفع مفسدة  ،(ِ)(اٍلميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهمٍ ) :كسلم قاؿ

 كلذا ؛ف غالب اٝنالؼ بٌن الناس حوؿ أمور الدنياإإذ  ؛اٝنالؼ بٌن اٞنسلمٌن
ا  ضبطتها الشريعة بضوابط معينة إشارة إىل العناية ّٔا، فأمرت بالكتابة أحيانن 

كما ُب الدين، كأمرت باإلشهاد أك الرىن أك ٥نوىا، ٣نا ٪نفظ بو اٜنقوؽ 
ا كيضمن لكل شخص حقو بال إجحاؼ كال حيف، ككلما كاف العقد دقيقن 

أبعد كاٝنصاـ   على ضوابطو اليت ٪نتاجها بعناية كاف اٝنالؼ فيوكمشتمالن 
كىو اٜنرص على مصلحة اٞنتعاقدين، كالبعد عن -بسببو أقل، كمن ىذا اٞننطلق 

للقوؿ ر٘نو اهلل تعاىل  كاف اختيار الشيخ العثيمٌن  -اٝنصاـ بٌن اٞنسلمٌن
 باشرتاط آناد الراكبٌن.

ألنو يراعي اٞنصلحة العامة اليت رعتها الشريعة كما  ؛كىذا القوؿ ىو الراجح
)كىأىًطيعيوا اللَّوى كىرىسيولىوي كىالى تػىنىازىعيوا( تعاىل:سبحانو ك هلل ُب قوؿ ا

(ّ). 
  

                                                           

 .ِِٖ، من اآلية رقم: بقرة( سورة ال(ُ
 الرتمذم: حديث حسن صحيح.كقاؿ  ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ِ
 .ْٔ( سورة األنفاؿ، من اآلية رقم: (ّ
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  ية: رد المغصوب وما نقص من قيمتو:المسألة الثان
قوؿ ا، كما ُب رفات احملرمة شرعن من التصيعترب  (ُ)الغصب توضيح ىذه المسألة:

نىكيٍم بًالٍ  :سبحانواهلل  بىاًطًل كىتيٍدليوا ًّٔىا ًإىلى اٜنٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقنا )كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
أظهر مظاىر أكل اٞناؿ من كالغصب ىو  ،(ِ) ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس بًاإٍلًٍبًٍ كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى(

شدد بذلك حَّت هنى  صلى اهلل عليو كسلم، بل إف النيب بغًن كجو حق بال شك
الرسوؿ  فقاؿمن اٞنسلمٌن أك غًنىم مهما قلَّ،  ا٫نص أحدن عن أخذ أم شيء 
، كىمىٍن أىخىذى ان كىالى جىادٌ  االى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم مىتىاعى أىًخيًو الىًعبن ) :صلى اهلل عليو كسلم

 .(ّ)(عىصىا أىًخيًو فػىٍليػىريدَّىىا
كحٌن يأخذ الغاصب ماؿ الغًن فإنو ملـز شرعان برده إف كاف على حالو مل يتغًن 

فيما ركاه  صلى اهلل عليو كسلملقولو  ؛بب غصبو، أك رد مثلو أك قيمتو إف تلفبس
كلكن إذا ، (ْ)(عىلىى اٍليىًد مىا أىخىذىٍت حىَّتَّ تػيؤىدّْيىوي ) :ٚنرة بن جندب رضي اهلل عنو

افرتضنا أف ىذا اٞنغصوب نقصت قيمتو فرتة الغصب كصاحبو ال ٬نلك التصرؼ بو، 
اؿ، كٞنا أعاده ػخذه كانت ألف ريأشيء كلكن قيمتو ٞنا  رده ُنالو مل يتغًن منوٍب 

 اؿ.ػنقصت فأصبحت سبع مئة ري
                                                           

ا كاغتصبو فهو غاصب، كغصبو على ا، غصب الشيء يغصبو غصبن ( الغصب: أخذ الشيء ظلمن (ُ
 :ا )لساف العربا كعدكانن الشيء: قهره كغصبو منو، كالغصب ىو: أخذ ماؿ الغًن ظلمن 

١نـر بغًن إذف مالكو على كجو يزيل يده  ا: أخذ ماؿ متقـو، مادة: غصب( كاصطالحن ْٖٔ/ُ
 (.ِٓٔ :إف كاف ُب يده. )أنيس الفقهاء

 .ُٖٖ( سورة البقرة، آية رقم: (ِ
، رقم: َّٓ/ٓ: كحسنو األلباٍل )إركاء الغليل ،ََٓٓ، رقم: ْٖٓ/ْ :سنن أيب داككد( (ّ

ُُٖٓ.) 
، ْٕٓ/ُ :صغًنكضعفو األلباٍل )ضعيف اٛنامع ال ،ََِٖٔرقم:  ،ِٕٕ/ّّ :مسند أ٘ند( (ْ

 (.ُٕٖٔرقم: 
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فهل نقوؿ للغاصب: ال يلزمك شيء حياؿ النقص ألنك أعدت اٞنغصوب 
أـ نقوؿ ، للك صاحبو؟ٍب الغصب إال أف ٪نإ، كعليك ائن ُنالو كمل تنقص منو شي

جو حق، كحبستو ك  ، كذلك بأخذه بالصب: أنت تعديت على صاحب اٜنقللغا
ن نقص جراء ٜنقو م فيو، فكاف عليك ضماف ما ف يتصرؼعنو ُب كقت ٬نكنو أ

 .تعديك على ماؿ الغًن؟
 ،كما نقص بسعر مل يضمن"" قولو:) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 

يعين أف ىذا الغاصب إذا غصب العٌن كىي تساكم عشرة آالؼ، ٍب نزؿ السعر 
 ،تساكم إال ٙنسة آالؼ، فهل يضمن اٝنمسة أك ال يضمن؟حَّت صارت ال 

ا إىل عٌن النقص ليس عائدن  اٞنؤلف يقوؿ: إنو ال يضمن، كىو اٞنذىب؛ ألف ىذا
ا اٞنغصوب بل ألمر خارج كىو قيمتو عند الناس، كمعلـو أف القيمة ترتفع أحيانن 

زؿ السعر الغاصب حاؿ بٌن اٞنالك كملكو حَّت نلكن يقاؿ: إف  ،اكتنخفض أحيانن 
فهو ظامل، كنقص السعر ُب الواقع نقص صفة؛ ألف السعر قيمة السلعة، كالقيمة 
تعترب صفة ُب الواقع، كٟنذا كاف القوؿ الصحيح أنو إذا نقص السعر فإف الغاصب 

كىذا القوؿ ىو ، لعٌن إىل صاحبها كمعها نقص السعريضمن النقص، فنقوؿ: رد ا
كىو الصواب، كىذا  ٘نن السعدم ر٘نهما اهللاختيار شيخ اإلسالـ كشيخنا عبد الر 

القوؿ ينبغي أف يكوف ىو اٞنتعٌن؛ ألننا إذا قلنا: إف السعر ال يضمن رّنا يعتدم 
اٞنعتدم على شخص، فيغصبو مالو ك٪نبسو عنده يريد أف تنقص األسعار ٍب يسلمو 
إىل صاحبو، كىذا ال شك ُب أنو يضمن؛ ألنو تعمد إدخاؿ الضرر على اٞنالك 

يضمن، فهو ليس كالذم غصبو كحبسو ليستعملو أك لغًن ذلك، كمل ٫نطر ببالو أنو ف
 .(ُ)(يريد إضرار اٞنالك بنقص السعر، فهذا أىوف

                                                           

 .ُِٔ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
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القضايا الفقهية ٪نتاج الباحث فيها لتجاكز الصورة الواقعية أف  :والذي أراه
 ؛ثر فيهاا، فهو ٪نتاج للنظر فيها من كل اٛنوانب اليت تؤ آّردة للمسألة أحيانن 

كلذا جاءت قواعد سد الذرائع ك٥نوىا، كالفقيو الذم ٪نلل األحكاـ الشرعية 
ا من كخاصة ُب جانب العقوبات كاٞنعامالت بالنظرة اٞنصلحية أدؽ حكمن 

 البيع األصل فيو اٛنواز بالنظرة الصورية الواقعية آّردة، فمثالن  االفقيو الذم ٪نلله
السالح أياـ الفتنة أك ٞنن علم أنو   بيعإذا ٓنققت ضوابطو، لكن مثالن 

، فالصورة األصلية ال إشكاؿ فيها كاٞننع جاء (ُ)يستخدمو ألذل مسلم ال ٩نوز
 لتحقيق اٞنصلحة العامة.

عن  كُب جانب األحكاـ التعزيرية ىناؾ أمثلة كثًنة على التشديد ُب اٜنكم
ُب زكاة اٞناؿ  ، فمثالن اٞننع من تكرار الفعل مستقبالن الصورة اٞنفرتضة ّٔدؼ 

ا، كإف رأل اإلماـ أف يعزره بأخذ هنا تؤخذ منو قهرن إالظاىر إذا منعها شخص ف
، رضي اهلل تعاىل عنواٞنزيد فلو ذلك، كيشهد لذلك حديث معاكية بن حيدة 

ٍعتي نىيبَّ اهلًل  أنو قاؿ: : صلى اهلل عليو كسلمٚنًى ُب كيلّْ ًإًبلو سىاًئمىةه، ُب  ) يػىقيوؿي
بىًعٌنى ابٍػنىةي لىبيوفو كيلّْ أىرٍ 

رن (ِ) فػىلىوي  ا، الى تػيفىرَّؽي ًإًبله عىٍن ًحسىأًّىا، مىٍن أىٍعطىاىىا ميٍؤْنًى
لُّ  ا ًمٍنوي كىشىٍطرى مىالًًو، عىٍزمىةن ًمٍن عىزىمىاًت رىبػّْنىا، الى ٪نًى أىٍجريىىا، كىمىٍن مىنػىعىهىا فىًإنَّا آًخذيكىى

 .(ّ)(آًلًؿ ١نيىمَّدو ًمٍنوي شىٍيءه 

                                                           

 .ُُْ/ِِ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ُ
 الث فصارت أمها لبونا بوضع اٜنمل( كبنت اللبوف ىي: اليت أتى عليها حوالف كدخلت ُب الث(ِ

 (.ُّّ/ِ :)غريب اٜنديث
 (.ُٕٗ، رقم: ِّٔ/ّ: اٍل )إركاء الغليلكحسنو األلب ،ََُِْرقم:  ،ُِْ/ّّ :مسند أ٘ند( (ّ
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أم الشيخ العثيمٌن ُب ىذه اٞنسألة ىو الصواب، كىو من ىذا الباب كر 
ا فليس من اٞنعقوؿ بداىة كال من اٞنتصور شرعن  "؛سد الذرائع كحفظ اٞنصاّب"

أف يأخذ الغاصب ماؿ الغًن ك٪نبسو حَّت تنقص قيمتو، ٍب يتحمل صاحب 
ما من ىذا كلو عاقبناه، فكسالمة و، كالغاصب ُب براءة من نقصما اٞناؿ 

عل بال الفائدة اليت سيجنيها صاحب اٞناؿ من عقوبتو كسلعتو تأثرت ّٔذا الف
 .!؟ذنب منو

 ألخذ المال: (1)المسألة الثالثة: قتال الصائل
النفس كالعرض كاٞناؿ من الضركريات اٝنمس  ظحف توضيح ىذه المسألة:

 ،يهاجراءات ٓنافظ علإاليت جاءت الشرائع باحرتامها كاحملافظة عليها، فسنت 
ا للعرض، ا للنفس، كإباحة الزكاج حفظن حفظن  جواز األكل من اٞنباح مثل

شرعت ٠نموعة من اإلجراءات عند التعدم ك ا للماؿ، كإباحة التجارة حفظن 
ا للنفس، كشرع : شرع القصاص حفظن على ىذه الضركريات ٘ناية ٟنا، فمثالن 

ا فلو أف شخصن ا للماؿ، ا للعرض، كالقطع ُب السرقة حفظن حفظن  عقوبة الزٌل
حاكؿ التعدم عليك لقتلك أك انتهاؾ عرضك أك أخذ مالك فدافعتو فقتلك 

مىٍن قيًتلى ديكفى مىالًًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى أىٍىًلًو فػىهيوى ) :ديثٜن ؛فأنت شهيد
، (ِ) (هيوى شىًهيده شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى ًديًنًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى دىًمًو فػى 

                                                           

: سىطا، كالصَّؤيكؿ ًمنى الرّْجىاًؿ: الًَّذم يىٍضرب الناسى  كًصياالن ( أصلو )صوؿ(: صىاؿى عىلىى ًقٍرنًو صىٍوالن (ُ
ًلكى الصّْياؿي كالصّْيالة، كالفىٍحالف يػىتىصىاكىالفً  أىم  كيػىتىطاكؿ عىلىٍيًهٍم، كاٞنػيصىاكىلىةي: اٞنػيواثىبة، كىكىذى

، كىىيوى الًَّذم يٍأكل راعيىو كييواًثبي  كصيواالن يػىتىواثىباًف، صاؿى اٛنىمىلي يىصيوؿي ًصياالن   كىىيوى ٗنىىله صىؤيكؿه
 ، مادة: صوؿ(.ّٕٖ/ُُ :الناسى فيٍأكلهم )لساف العرب

 (.ُُُّٗرقم:  :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُِٓٔ، رقم: َُٗ/ّ :مسند أ٘ند( (ِ
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ف التعدم كاف على النفس أك العرض للزمك مدافعة الصائل خاصة ُب أكلو 
ىا مَّت ما قدرت على ذلك، كألف ؤ ألف النفس يلزمك استبقا ؛ىذين األمرين

كلكن ، (ُ) عن اٞنسلمالسوم فضالن  نسافلعرض كالشرؼ من أعز ما ٬نلك اإلا
ألف اٞناؿ  ؛دفعوشرعان مك فهل يلز  ،مالكمنك لو صاؿ عليك شخص ليأخذ 

أـ أنو ال يلزمك دفعو ك٩نوز لك ، كسبيل العيش الكرَل؟كعصبها واـ اٜنياة ىو ق
ف إ النفس أكىل من استبقاء اٞناؿ؛ إذأف استبقاء باعتبار  ؛تركو يأخذ مالك

 . بذىاب النفس؟ىناؾ احتماالن 
٩نب قتل  فإذا قاؿ قائل: ىل) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 

 ،ّنعىن ىل يلـز اإلنساف أف يدافع عن نفسو أك ال؟ ،؟عليو الصائل إذا صاؿ
اٛنواب: أما أىلو كحرمتو كنفسو فيجب أف يدافع، كأما اٞناؿ فمختلف فيو، 

ألف اٞناؿ كإف كاف أىوف من العرض  ؛كالصحيح أنو ٩نب أف يدافع عن مالو
ىذا آّـر من إتالؼ  كمن النفس، لكن الذؿ الذم يصيب اإلنساف بتمكٌن

 رجالن أف  تضي كجوب اٞندافعة، كُب اٜنديثاٞناؿ أك سرقتو أك ما أشبو ذلك يق
: ،أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاءى رىجيله ييرًيدي أىٍخذى مىايل؟ ،قاؿ: يىا رىسيوؿى اللَّوً  فىالى تػيٍعًطًو " قىاؿى

: ،؟أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتػىلىيًن  :قىاؿى  "،مىالىكى  : أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىلىيًن  ،"قىاتًٍلوي " قىاؿى : ،؟قىاؿى  قىاؿى
: ؟أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي  :قىاؿى  "فىأىٍنتى شىًهيده "  .(ّ)((ِ)"ىيوى ُب النَّارً " قىاؿى

                                                           

فيها خالؼ بٌن العلماء حوؿ الوجوب كعدمو، كملخصو: أف اٛنمهور يركف كجوب ( كاٞنسألة (ُ
ا فال ٩نب دفعو، كاف أك غًنه، كيرل الشافعية أنو إذا كاف الصائل مسلمن  ادفع الصائل مسلمن 

 (.ُٖٔ/ٕ :ك٩نوز لو االستسالـ، كىو رأم اٜننابلة ُب كقت الفتنة فقط. )الفقو اٞنيسر
 .ّٕٕم: ، رقٕٖ/ُ :صحيح مسلم( (ِ
  .ُِٗ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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علل الختياره ُب ىذه اٞنسألة بتعليل  ر٘نو اهلل تعاىل الشيخأف  :والذي أراه
كدقتو كبعد  ر٘نو اهلل تعاىلمعنوم، كإ٧نا أكردتو ىنا لبياف حرص الشيخ العثيمٌن 

نظره كعنايتو حَّت بالشخصية اإلسالمية عند التعليل، كىو منطلق قوم كإف مل 
كىذا ، ر٘نو اهلل تعاىليكن ىو اٞنختار عند الكثًن من العلماء كما أشار ىو 

ة ألف احملافظ ؛-كجوب مدافعة الصائل ألخذ اٞناؿ اعد -القوؿ ىو األرجح 
ف النفس كسيلة إإذ  ؛أكىل من احملافظة على اٞناؿ على النفس ُب اإلسالـ

 لتحقيق اٝنالفة ُب األرض كعبادة اهلل اليت ىي سبب اٝنلق كاإل٩ناد.
 إذا فسخها الجاعل: (1)المسألة الرابعة: أجرة العامل في الجعالة

 عندما يرصد شخص جائزة معينة ٞنن يعمل لو عمالن  توضيح ىذه المسألة:
كما طلبو فإنو يستحق ما جعلو من اٛنائزة، كىذه   ، ٍب يعملها شخصامعينن 

اليت ٩نوز لكل كاحد من  (ِ)كىي من العقود اٛنائزة ،اٞنعاملة تسمى )اٛنىعىالىة(
بدكف الرجوع لصاحبو، كلكن ُب بعض اٜناالت ال يرتتب على  االطرفٌن فسخه

 لو أف فمثالن شيء للمجعوؿ لو،  اشيء، كُب بعضها قد يرتتب عليه افسخه
ص كسلمها لو اؿ، فوجدىا شخػا فقد دابتو كقاؿ: من كجدىا فلو مئة ريشخصن 

إٍل تراجعت عن  :كلكن لو خرج اٛنىاًعلي فقاؿ للناسفهنا يستحق اٛنيٍعلى، 
، ائن ضرىا شخص لو، فهذا ال يستحق شيكضع جيٍعل ٞنن ٩ند دابيت فأح

 كاإلشكاؿ يقع ُب حالتٌن:
                                                           

( اٛنعل بالضم: ما جعل لإلنساف من شيء على الشيء يفعلو، ككذلك اٛنعالة بالكسر، كاٛنعيلة (ُ
)كشاؼ القناع عن  ما يعطاه اإلنساف على أمر يفعلو :صطالحنا(. كاِّْ/ٓ :مثلو. )الصحاح

 (.َِِ/ْ :منت اإلقناع
 .ٓٗ/ٔ :قو اإلماـ أ٘نداٞنغين ُب ف( (ِ
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ا فبىن شخص نصف ين لو جدارن  ٞنن يبا كضع جيٍعالن األكىل: لو أف شخصن 
 .شيء؟ عىالىًتو، فهل للعامل فيهااٛندار، فرجع اٛنىاًعلي عن جى 

للعامل ُب اٛنىعىالىة شيء إذا تراجع اٛنىاًعل عن جىعىالىًتو،  :ننا قلناأكالثانية: لو 
 .، أك بقدر عملو من ٠نموع اٛنيٍعل؟فهل لو أجرة اٞنثل

أم:  ،"كلكل فسخها" قولو:) فيها: رحمو اهلل تعالىكالم الشيخ العثيمين 
ا، فلو فرض أف الرجل ا الزمن ألف اٛنعالة ليست عقدن  ؛لكل من اٛناعل كالعامل

إٍل  ،اؿ، كبعد يومٌن رجع كقاؿ: يا أيها الناسػقاؿ: من رد بعًنم فلو مائة ري
 ؛قد فسخت اٛنعالة، فلو ذلك، كمن عمل بعد أف علم بفسخها فال حق لو

ككل عقد جائز من الطرفٌن فإف لكل منهما فسخو إال ئز، ألف اٛنعالة عقد جا
ألف ٗنيع اٞنباحات من عقود كأفعاؿ إذا تضمنت  ؛إذا قصد اإلضرار باآلخر

ا على اآلخر فإنو ال ٩نوز ا على اآلخرين صارت ٣ننوعة، فلو تضمن ضررن ضررن 
ىل  :كلكناعل لإلضرار فللعامل أجرة ما عمل، أف يفسخ، فإف فسخ اٛن

 ،اٛنعل الذم جعل لو؟جرة منسوبة إىل األجرة العامة، أك منسوبة إىل تكوف األ
ا على أف يقـو بتصريف ىذه كصورة ذلك: إنساف جاعل شخصن ىذا ١نل نظر، 

السلعة، كُب أثناء العمل كقفو، ككاف إيقافو إياه ُب أياـ تضر بالعامل، ففي ىذه 
سخ فإنو ال ٪نل لو، ا: إنو لو فاٜناؿ نقوؿ على ما اشرتطنا أال يتضمن ضررن 

كىل سخ، كلكن للمجعوؿ لو أجرة العمل، لكن: ىل تنفسخ؟ نقوؿ: نعم تنف
إذا قلنا ، كمجعوؿ لو؟  يعطى األجرة باعتبار أنو عامل كأجًن، أك عامل

كنعطيو  ،فإننا نقوؿ: ننسب األجرة إىل ىذا الزمن الذم ًب التعاقد عليو ،باألكؿ
أنو لو  :عالة أـ مل تزد، ككجو ذلكبقسط األجرة، سواء زادت على حصة اٛن

كلكن القوؿ الراجح أف نعطيو بنسبة ت اٛنعالة رجعنا إىل أجرة اٞنثل، انفسخ
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اٛنعالة؛ ألف ىذا الرجل عمل كمجاعل كليس كأجًن، فنقوؿ: لو عمل العمل 
اؿ، كىو اآلف عمل ػكلو استحق اٛنعل كلو، كلنقل: إف اٛنعل كلو مائة ري

 .(ُ)(ثي اٞنائةالثلثٌن، فنجعل لو ثل
 ىذه اٞنسألة من شقٌن كما أسلفنا ُب توضيح اٞنسألة ك٨نا: أف  :والذي أراه

لو  أف ر٘نو اهلل تعاىل اٛنعالة حق، كذكر الشيخ األكؿ: ىل للمتضرر من فسخ
، كىذا ىو الصواب ُب ىذه اٞنسألة، كعلل ذلك بدفع الضرر أك رفعو، احقن 

حديث  كُب، (ِ)يزاؿ( ضرار( أك )الضررر كال )ال ضر  كىذه قاعد شرعية ثابتة:
كىذا  ،(ّ)(اٍلميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهمٍ ) :أيب ىريرة رضي اهلل تعاىل عنو الذم فيو

، بل إا منصوصن كإف مل يكن شرطن  ف بعض ا بٌن الطرفٌن إال أنو يدؿ عليو اٞنفهـو
ضهم ألـز ، كبع(ْ)منو أك أقل درجة كىو الوعد آّرد العلماء ألـز ّنا ىو قريب

 .(ٓ)بالقرض اٞنؤجل أنو ال ٪نل قبل موعده احملدد مع أنو تربع ١نض
الثاٍل: كيف يعامل اٞنػىٍجعيوؿ لو اٞنتضرر عند فسخ اٛنعالة، ىل ىو بأجرة اٞنثل 

أنو ٪نسب بقسطو من  ر٘نو اهلل تعاىلٛنعالة، كىنا ذكر الشيخ أك بقسطو من ا
مل بأجرة اٞنثل لرّنا زادت أجرة اٞنثل ألنو لو عو  ؛اٛنعالة، كأرل أف ىذا الصواب

 أنو يعمل كميجىاًعل كىذا أمر غًن معقوؿ أك مقبوؿ، إضافة إىل ،عن الػجيٍعل
كثر ٟنذه أكلكن قد يكوف من اٞنناسب أف يكوف ىناؾ توضيح كليس كأجًن، 

                                                           

 .َّٓ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ِٔ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ِ
 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ّ
 .ٓٓٓ/ٓ :( الفتاكل الكربل(ْ
 .ُِٖ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ٓ
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أف ٫نسر  امإاٞنسألة، فنوضح من ىو اٞنتضرر، فالذم أراه أف العامل باٛنعالة 
ا يشكل ا ملموسن  معينن ا، أك أف ينجز عمالن ا معن ا كجهدن أك ٫نسر كقتن ا فقط، كقتن 
 ا من العمل اٞنطلوب، فاٞنستحق للقدر من اٛنػيٍعل ىو الذم ينجز عمالن قدرن 
 ينجزا من العمل اٞنطلوب، أما من قبلو فليس لو شيء ألنو مل ا يشكل قدرن معينن 
. ألنو يعرؼ أنو داخل ُب ؛اا كجهدن كقتن  كإف خسر ائن شي  عقد غًن ملـز

 م يكن لو وارث:إن ل (1)المسألة الخامسة: من يرث اللقيط
 و يعدُّ  كال يعرؼ لو أىل فإن: عندما ٩ند شخص طفالن توضيح ىذه المسألة

ا للنفس البشرية اليت ىي إحدل ، ٩نب على كاجده أف يأخذه حفظن القيطن 
مرين: أ الضركريات اٝنمس اليت جاءت الشرائع ٜنفظها، ٍب بعد ذلك ىو بٌن

إما أف يسلمو لويل األمر ليحدد من يتوىل رعايتو إما جهة مسؤكلة ُب الدكلة  
من  ا ثقة يقـو على رعايتوكما ىو اٞنعموؿ بو اآلف ُب ٗنيع الدكؿ، أك شخصن 

كإما أف يتوىل رعايتو بإذف اإلماـ إف كاف ىناؾ عمـو الناس ٓنت رعاية الدكلة، 
ا هلل تعاىل، ، احتسابن اإف مل يكن ذلك متوفرن  إماـ قائم كجهة مسؤكلة، أك مباشرة

ألنو ليس  ؛كاألمر اٞنهم ىنا أف الطفل اللقيط ال ينسب ٞنن التقطو كال يرث منو
لكن ىل يرث اٞنػيلتىًقطي من التقطو إذا خلف تركة ا كال تربطو بو صلة قرابة، أبن 

كيكوف كليس لو كارث، كأف ٬نوت ىذا الطفل اللقيط بعد سنوات من التقاطو، 
، أـ أف إرثو يذىب لبيت ماؿ خالٟنا على شؤكنو، ك٫نلف ماالن  امن كجده قائمن 

 .و؟اٞنسلمٌن ألنو ىو اٞنسؤكؿ عن النفقة على من ال كيل ل

                                                           

لق على: الوليد الذم يوجد ملقى على الطريق ال يعرؼ أبوه، كىو: اسم ٜني مولود، ( اللقيط يط(ُ
 (.ِّّ/ُ: ا من هتمة الزٌل )القاموس الفقهيا من الفقر، أك فرارن طرحو أىلو خوفن 
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مًناثو  ،كمًناثو كديتو لبيت اٞناؿ"قولو:") فيها: رحمو اهللكالم الشيخ العثيمين 
ألنو  ؛الدية لبيت اٞناؿا كاختًنت ، كديتو إف قتل خطأ أك عمدن إف خلف ماالن 

ليس لو كارث، كأسباب اإلرث ثالثة: النكاح، كالنسب، كالوالء، كىذا ليس لو 
كلو تزكج ىذا  كالء، فيكوف مًناثو لبيت اٞناؿ، سبب، ال نكاح كال نسب كال

اللقيط كأتاه أكالد فمًناثو لورثتو، للزكجة إف بقيت معو كألكالده، لكن إذا مل 
ألف الدية ُب  ؛كديتو إف قتل فهي لبيت اٞناؿلبيت اٞناؿ، اثو يكوف يتزكج فمًن 

حكم اٞنوركث، كٟنذا لو أكصى اإلنساف بثلثو كأحصينا مالو بعد أف قتل، فإننا 
نضم الدية إىل اٞناؿ، ك٫نرج ثلث الدية كما ٫نرج الثلث من بقية اٞناؿ، كىذا 

تو لواجده، كىو كالقوؿ الثاٍل: أف مًناثو كدياٞنشهور من اٞنذىب اٜننبلي،  ىو
ثى ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمٜنديث أف النيب  ؛الصحيح ٍرأىةي ٓنىيوزي ثىالى اٍلمى

عىنىٍت عىلىٍيوً  ا الًَّذم الى ، عىًتيقىهىا كىلىًقيطىهىا، كىكىلىدىىى كىو اختيار شيخ  ،(ُ)(مىوىارًيثى
ألف  ؛، كمعلـو أف ىذا أكىل من أف ٤نعلو ُب بيت اٞناؿر٘نو اهلل تعاىلاإلسالـ 

بيت اٞناؿ ينتفع بو عامة اٞنسلمٌن، لكن ىذا ينتفع بو الواجد الذم تعب عليو 
ا ُب ٓنصيل اٞناؿ، فالصواب ىذا القوؿ كحضنو، كرّنا يكوف ىو السبب أيضن 
 .(ِ)(كأف من أسباب اإلرث الوالء بااللتقاط

 كىو:يتعلق ّٔا ُب ىذه اٞنسألة ال بد من توضيح أمر مهم أنو  :والذي أراه
 ر٘نو اهلل تعاىل٠نموعة ُب قوؿ الرحيب أسباب ثالثة  ، كىيأسباب اإلرثر حص

 ُب منظومتو الفرضية:

                                                           

 (.ُٕٔٓ، رقم: ِْ/ٔ :كضعفو األلباٍل )إركاء الغليل ،ََُْٔ، رقم: ّٖٓ/ِٓ :مسند أ٘ند( (ُ
 .ُّٗ/َُ :د اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زا(ِ
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 أسباب مًناث الورل ثالثة
 كىي نكاح ككالء كنسب

 كػػل يفيد ربو الػػػػػػػػػػوراثة
 (ُ)ما بعدىن للمواريث سبب

بعد كربه كأف النكاح  إف مل يوجد ،ا ال يورث بالنكاحكىذا اللقيط قطعن 
ىنا إال  ؛ ألنو ٠نهوؿ النسب، فلم يبقى القطها، كال بالنسبفيتزكجها  اتكوف بنتن 

الوالء، فهل يشملو فًنث بو القطو أـ ال يشملو فيحـر منو كيعود اٞناؿ لبيت 
ألف األصل ُب الوالء أنو ٞنعتق العبد اٞنملوؾ، يعتقو سيده فًنث  ؛ماؿ اٞنسلمٌن

 .(ِ) لو كاف مقابل ماؿمنو ألنو منعم عليو كمتفضل بالعتق حَّت
ر٘نو اهلل اختاره الشيخ العثيمٌن  يرجح الذمكلو أننا أردنا أف نبحث ما 

 ا كثًنة منها:ُب أنو يىٍشمىليو الوالء، لوجدنا لذلك طرقن  تعاىل
بأف من حضنو كتعب عليو  ر٘نو اهلل تعاىل: ما علل بو الشيخ العثيمٌن أكالن 

  بو.أخص بو من بيت ماؿ اٞنسلمٌن فهو أكىل
كىذا الالقط سيبذؿ من  ،(ّ))اٝنراج بالضماف( ا: أف القاعدة الفقهية تقوؿ:ثانين 

 جهده ككقتو كرّنا من مالو لرتبية ىذا اللقيط، فكاف أكىل بو من غًنه.
ا ُب البالد اليت تتكفل الدكلة بو إقامة ا: أف كالية اللقيط اختيار، خصوصن ثالثن 

ٞنن كاف ٓنت  - أم لزـك العناية بو -إجبار كنفقة، بينما كالية اٞنملوؾ كالية 
 ة من كالية اإلجبار.أيده، ككالية االختيار تربع ١نض فكانت أكىل باٞنكاف

                                                           

 .ّ/ُ :( بغية الباحث عن ٗنل اٞنوارث(ُ
 .ِٖٖ/ٓ :( الفقو  اٞنيسر(ِ
 .ّٓٔ/ُ :( الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية(ّ
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 :الفصل الخامس
 ،المعامالتأبواب  فيفي المسائل الخالفية  نماذج من تعليالت الشيخ

 مبحثنا:اثناف كعشركف كٓنتو ٕنهيد ك 
 ّٔا )بيع اٞنعاطاة(.اٞنبحث األكؿ: صيغة البيع اليت يصح 

 تصرؼ الفضويل.حكم اٞنبحث الثاٍل: 
 بيع بيوت مكة كإجارهتا.حكم اٞنبحث الثالث: 
 ملكية ما نبت ُب أرض ٣نلوكة.ٞنن اٞنبحث الرابع: 

 بيع اٞنسك ُب كعائو )فارتو(.حكم اٞنبحث اٝنامس: 
 جهالة ٖنن السلعة )البيع برقمو(.حكم البيع مع اٞنبحث السادس: 

 تفريق الصفقة.حكم السابع: اٞنبحث 
 البيع على بيع غًن اٞنسلم.حكم اٞنبحث الثامن: 
 ؽ.بيع التورٌ حكم اٞنبحث التاسع: 
 ث خيار الشرط.ىل يور اٞنبحث العاشر: 

 يعٌن عند من حدث العيب.بااختالؼ اٞنتحكم اٞنبحث اٜنادم عشر: 
 اٞنبحث الثاٍل عشر: حكم التصرؼ ُب اٞنبيع قبل قبضو.

 ثالث عشر: ىل ٪نل اٞنطالبة بالقرض اٞنؤجل.اٞنبحث ال
 اٞنبحث الرابع عشر: ىل يلـز الرىن ّنجرد العقد.

 اٞنبحث اٝنامس عشر: أيهما يطالب الغاـر أـ الضامن.
 اٞنبحث السادس عشر: ىل تضمن العارية إذا تلفت بغًن تفريط.

 اٞنبحث السابع عشر: ىل تبطل الوكالة ّنجرد الفسخ.
 ر: حكم البيع على التصريف.اٞنبحث الثامن عش

 اٞنبحث التاسع عشر: ٞنن الوالية على الصغًن كآّنوف بعد األب.
 اٞنبحث العشركف: حكم تصرفات الغاصب.

 اٞنبحث اٜنادم كالعشركف: ىل تسقط الشفعة بالتصرؼ باٞنبيع.

 اٞنبحث الثاٍل كالعشركف: ٞنن اٞناؿ الذم تركو صاحبو عجزنا عنو.
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 :تمهيد
ف إإذ  ؛يم ٔنلو من العبثفيو أف أكامر كنواىي الشارع اٜنك ٣نا ال شك
لذا ٤ند ُب تراثنا ؛ ك كمقاصد تدركها العقوؿ أك ال تدركها الكل أمر أىدافن 

الفقهي أف فقهاءنا ر٘نهم اهلل تعاىل ال يكاد ٫نلو منهج أحدىم من فقو 
االجتهاد لعملي عند اإلفتاء ك اٞنقاصد كالتعليل، فنجد أف أغلبهم ُب التطبيق ا

باٞنصاّب كاٞنقاصد، كإال ٞنا ظهر القياس كىو جوىر التعليل كأساسو،  يأخذ
كىذه كلها  ككذا اٞنصاّب اٞنرسلة كاالستحساف كسد الذرائع كاٜنيل الشرعية،

كلذا فقد ذىب ٗناىًن العلماء من الصحابة كالتابعٌن ، تدكر حوؿ فقو اٞنقاصد
ة بػػ: جلب اٞنصاّب للعبد بكل كمن جاء بعدىم إىل أف أحكاـ الشرع معلل

أنواعها، سواء كانت دنيوية أك كانت أخركية، كدرء اٞنفاسد عنو بكل أنواعها، 
كمن األمور اليت ينبغي ، (ُ)ف معقوؿ اٞنعىن كمامل يكن كذلككسواء منها ما كا

أف : ك٪نرص عليها أف يعتين ّٔاكأصولو الفقو علم ؾ سلم و سلراـ على من 
، و للعلمطلبٞنقاصد ُب بداية  الكتب اليت تعىن بالعلل كاالقراءة ُبيكثر من 

 ، كمن ىذه الكتب:ةمتقن ةمتين ،مؤصلةكذلك لتكوف مسًنتو ُب ىذا الفن 
 ر٘نو اهلل تعاىل. أليب منصور اٞناتريدم "مأخد الشرائع"كتاب:  .ُ
 .ر٘نو اهللكتاب: "إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن" البن القيم  .ِ
 ر٘نو اهلل تعاىل.أليب بكر القفاؿ  "يعة١ناسن الشر "كتاب:  .ّ
 .ر٘نو اهلل أليب بكر األّٔرم "مسألة اٛنواب كالدالئل كالعلل"كتاب:  .ْ
 كغًنىا كثًن.ر٘نو اهلل تعاىل،  للباقالٍل "األحكاـ كالعلل"كتاب:  .ٓ

                                                           

 .ُٕٓ: ص، َُْْ، التأريخ: رجب من عاـ: َُ( ٠نلة البحوث اإلسالمية السعودية، العدد:(ُ
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ٍب إف عملية البحث ُب التعليل للقوؿ اٞنختار لدل الفقيو ٪نتوم على قدر 
ينبئ الباحث عن مدل ٕنكن الفقيو من الرأم الذم ىو  نوإإذ  ؛كبًن من اٞنتعة

بضاعتو اٜنقة، عالكة على أنو ينمي ملكات الباحث الفقهية، من حيث 
و قصور فيها االلتفات ٞنستمسكات الفقو كمتعلقاتو كأسبابو، ٣نا قد يكوف لدي

ف البحث ُب مثل ىذا الفن كالتعمق فيو من كما أ،  خاصة ُب بداية الطلب
ّٔؤالء الفقهاء،  االقتناعا من ا كبًنن ج الفقهاء يعطي الباحث قدرن خالؿ مناى

ك٩نعل تتبعو ٞنذىبهم على بينة كعلم، فليس كل من طلب الفقو كُنث فيو 
ا فيو، بل إف من ثبتت قوتو ُب اٞنأخذ  كمربزن ا مؤصالن بأف يكوف فقيهن  اجديرن 

لقولو اعتبار كاٞنستمسكات، كدقتو ُب التحليل كاالستنباط، جدير بأف يكوف 
كُب ىذا الباب سأتطرؽ بإذف اهلل تعاىل ٛنملة من اٞنسائل ، خاصة كلرأيو عناية

ا برأم الشيخ ، مهتمن ر٘نو اهلل تعاىلاٞنختلف فيها، كاليت أكردىا الشيخ العثيمٌن 
من  " اٞنعامالت"العثيمٌن فيها، كسأقتصر كما أشرت ُب اٞنقدمة على كتاب 

ا، كسيكوف ، كأ٧نوذج على فقهو عمومن "اٞنستقنع الشرح اٞنمتع على زاد "كتاب
 ر٘نو اهلل تعاىل١نور البحث ُب ٧ناذج من اٞنسائل اٞنختلف فيها، كاليت للشيخ 

 ا.رأم فيها، كما ذكرت ُب خطة البحث سابقن 
مل يرد من كتابو ىذا أف يكوف ُب فئة   اٞنهم معرفتها، أف الشيخكمن األمور 

على اٞنذىب  "زاد اٞنستقنع" شرح ٢نتصر ا ُبكتب الفقو اٞنقارف، بل خاصن 
كلذا لن  ؛صاحب اٞننت قوؿ اٜننبلي، مع اإلشارة للقوؿ الصحيح إذا مل يرتضً 

ا ُب ُنث اٝنالؼ، ككذلك عندما يشًن للخالؼ ُب مسألة ا كثًنن ْند فيو تعمقن 
ر ال ينسب كأدلتهم، كما أنو ُب األكث اء فيهؿ العلمااما فلن ْنده يستوعب أقو 

 كأبرز أدلتها كتعليالهتا. قواؿ إٗناالن ألصحابو، بل يكتفي باإلشارة لأل القوؿ
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كصرنا ندرس الطلبة فيو ) عن منهجو ُب الشرح: يقوؿ الشيخ العثيمٌن
باٛنامع الكبًن بعنيزة، ُنل ألفاظو كتبيٌن معانيو، كذكر القوؿ الراجح بدليلو أك 

 .(ُ)(تعليلو، كقد اعتىن بو الطلبة كسجلوه ككتبوه
ذلك ٣نا ٩ندر التنبيو عليو أنين كما أشرت ُب اٞنقدمة سيكوف عملي ك

، كمن ٍب مقارنتها بتعليالت أشهر ر٘نو اهلل تعاىلرصد تعليالت الشيخ العثيمٌن 
احملققٌن ُب اٞنذىب، كابن تيمية كابن القيم كالسعدم، كىؤالء ىم أشهر من 

تبهم كابن تيمية كابن تأثر ّٔم كتتلمذ عليهم، إما مباشرة كالسعدم، أك على ك
 ا.القيم ر٘نهم اهلل تعاىل ٗنيعن 

ؿ العلماء ُب اٞنسألة كأكثقها اأقو  سبة للخالؼ ُب اٞنسألة فسأشًن إىلكبالن
من كتبهم، كسأذكر أبرز أدلتهم، كلن أتوسع ُب ىذا اٛنانب ألنو ليس موضوع 

 تعاىل ر٘نو اهللإذ اٞنوضوع األصل ىو اختيار الشيخ العثيمٌن  ؛البحث األصل
 ا.كتعليالتو كما أشرت سابقن 

 كستكوف خطوات ُنث اٞنسائل على النحو التايل:
 ذكر عنواف اٞنسألة. .ُ
 توضيح صورهتا إف اقتضى األمر. .ِ
 .ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ  اراء العلماء كما أكردىآسرد  .ّ
 ذكر أبرز أدلة كل قوؿ منها كمأخذىم من الدليل. .ْ
 ة، كمقارنتو برأم ١نققي اٞنذىب.اإلشارة لرأم الشيخ كمأخذه ُب اٞنسأل .ٓ

                                                           

 .ٓ/ُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
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طريقة ٣نيزة،  ر٘نو اهلل تعاىلشارة إليو أف لدل الشيخ العثيمٌن ك٣نا ينبغي اإل
السعدم  ابن القيم كشيخوتتشابو إىل حد كبًن مع طريقة الشيخٌن ابن تيمية ك 

إذ  ؛، كذلك ُب عرض أقواؿ العلماء ُب اٞنسائل اٞنختلف فيهار٘نهم اهلل تعاىل
القوؿ بأدلتو بعبارة كصورة يشعر معها القارئ أنو يتبناه كيقوؿ بو،  نو يعرضإ

 ٍب لعلك ْنده ينقض أدلتو كيفندىا بعد ذلك إف كاف ال يؤيد ىذا القوؿ.
١نمد من أسباب نبوغ الشيخ ) الدكتور: سليماف أبا اٝنيل:معايل  يقوؿ

كاعتماد منهج العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل: احرتاـ أقواؿ العلماء كاستدالالهتم، 
اٜنوار كاٞنناظرة، كاألمانة ُب نقل األقواؿ، مع ٕنيز بالدقة كالعمق ُب الفهم، 
فعندما يسرد األقواؿ ُب اٞنسألة كاف يبدأ باألقواؿ اٞنرجوحة ُب نظره، ككاف 
يستدؿ ٟنا حَّت ليخيل إىل من ٚنعو أنو قوؿ راجح، ٍب يذكر القوؿ الراجح ُب 

ا، كىذا يريب طالبو ش أدلة األقواؿ اٞنرجوحة سابقن نظره بأدلتو، ٍب يعود كيناق
 .(ُ)(على البحث كاٞنناظرة

يغلب عليو ذكر  ر٘نو اهلل تعاىل أف الشيخأيضان  كمن األمور اٞنهم معرفتها
األقواؿ بدكف عزكىا ألصحأّا، كرّنا أف ىذا ناشئه من منهجو ُب عدـ قصده 

، ما احتاج إليو إشارة فقطليو مَّت لذكر اٝنالؼ ُب ىذا الكتاب، بل يشًن إ
قد ال يستوعب أقواؿ العلماء ُب كل  ر٘نو اهلل تعاىل ككذلك ٜنظت أف الشيخ

ا يعرض األقواؿ اٞنشتهرة منها، أك اليت تعضدىا األدلة القوية، اٞنسائل، بل أحيانن 
 ا عند الرتجيح.رّنا كاف ذلك ألهنا ىي اليت يعوؿ عليها كثًنن 

                                                           

 .ُِٓ :هود الشيخ العثيمٌن ُب الفقو( ج(ُ
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، ر٘نو اهلل تعاىلكتكررت ُب تعليالت الشيخ ا أيضن من األمور اليت ٜنظتها ك 
أنو يعضد األقواؿ ُب اٞنسألة اٝنالفية بتعليالت كثًنة، فإذا ُنثتها ُب الكتب اليت 

 اختارت نفس القوؿ مل أجدىا، فدؿ على أهنا من ٢نزكنو الفقهي.
كبالنسبة الختيار اٞنسائل اليت سأُنثها كأ٧نوذج، فقد حرصت ُب ىذا 

ن ي كعشر ٌن٨نية أكثر ُب تقديرم، فبلغت اثنليت ٟنا أث اٞنسائل االباب على ُن
 صل األكؿ كمثلها ُب الفصل الثاٍل، كقدمسألة، إحدل عشرة منها ُب الف

حاكلت قدر اإلمكاف تنويع اٞنسائل من أبواب ٢نتلفة ُب اٞنعامالت لتكوف 
 الفائدة أكرب، كيتحقق ىدُب من ىذا البحث.

ى عدـ اإلطالة ُب استعراضها قدر عند ُنث اٞنسائل حرصت علك 
ألف اٟندؼ من البحث ليس استقصاء مسائل اٝنالؼ بذاهتا، بل  ؛اإلمكاف

كاختياره، كمن ٍب ما علل بو  ر٘نو اهلل تعاىلالتطرؽ لرأم الشيخ العثيمٌن 
 الختياره ُب كل مسألة.

٣نا ينبغي التفطن لو أف ىذا البحث يهدؼ إىل إبراز اختيارات الشيخ ك 
كلذا فليس بالضركرة أف أرشح ُب  ؛كتعليالتو الختياراتو ر٘نو اهلل تعاىلمٌن العثي

 ا ليكوف أقول من غًنه. ليكوف ىو الراجح، أك أف أحدد رأين اٞنسألة قوالن 
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 المبحث األول:
 .((ُ)صيغة البيع التي يصح بها )بيع المعاطاة

 : صورة المسألة:أواًل 
كغًنه من اٞنعامالت الشرعية، لو عامالت الشرعية، كىو  البيع ىو أحد اٞن

المتها، كمن ىذه الضوابط: قها كسبدكف ٓنق يصح كال يتم شركط كضوابط ال
بٌن اٞنتعاقدين )البائع ا عرفن  بكل ما يدؿ عليوكيصح هل ينعقد البيع فالصيغة: 
كاف اللفظ من أحد٨نا فقط، كىو  كلو مل يكن ىناؾ لفظ بينهما أك كاٞنشرتم(

: خذ ىذه السلعة للمشرتم  لو قاؿ البائعمثالن فاٞنعاطاة؟،  بيعما يعرب عنو ب
ىل يصح البيع كينعقد  بعشرة، فأخذىا اٞنشرتم كأعطاه اٞناؿ كمل يتكلم،

صاحب  أعطىك ما منو، فأخذ سلعة ْنارم : لوجاء شخص حملل كمثالن بذلك؟، 
تجارم صحاب احملل الأخذه منو كمل يتكلم بشيء، ك  ٟنا اٖننن ا ١نددن ا احملل مبلغن 
الداؿ على البد من استعماؿ اللفظ أنو أـ ؟، فهل يصح البيع، اأيضن  كمل يتكلم

مثل كلميت: البيع، صيغة ىذه العملية، كىو ما يعرب عنو بُب اإل٩ناب كالقبوؿ 
 .؟بعت كقبلت، كما جرل ٠نرا٨نا من األلفاظ

  

                                                           

)اٞنطلع على  اٛنوىرم: اٞنعاطاة: اٞنناكلة( اٞنعاطاة لغة: مفاعلة من عطوت الشيء: تناكلتو، قاؿ (ُ
. كتعريفها عند الفقهاء: إعطاء كل من العاقدين لصاحبو ما يقع التبادؿ (ُِٕ/ُ :اٞنقنع لفاظأ

من قبيل الداللة اٜنالية  ؿ، أك عكسو، كىيعليو دكف إ٩ناب كال قبوؿ، أك بإ٩ناب دكف قبو 
 (.ُُٖ/ّ: اٞنوسوعة الفقهية الكويتية)
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
ا من قوؿ القائلوف بأف ٗنيع العقود تصح كتنعقد بكل ما دؿ عليها، عرفن  .ُ

 .(ْ)كاٜننابلة (ّ)كاٞنالكية (ِ)أك فعل، كبو قاؿ: اٜننفية
كىذه اٞنعاطاة اليت ٓنقق ) فقاؿ: ر٘نو اهلل تعاىلالشوكاٍل  كعلل لذلك

ة معها الرتاضي كطيبة النفس ىي البيع الشرعي الذم أذف اهلل بو، كالزياد
عليو ىي من إ٩ناب ما مل يوجبو الشرع كال دليل عليو، كأما االستدالؿ 
ٟنذا العقد الذم يعتربكنو على الصفة اليت ذكركىا ّنثل ما كرد ُب النهي 

فإف النهي عن  ؛عن بيع اٞنالمسة كاٞننابذة كبيع اٜنصاة فمن الغلط البٌن
عها، كعدـ ٓنقق ىذه األمور لكوهنا من بيع الغرر، كلعدـ استقرار البيع م

اٞنناط الشرعي كىو الرتاضي، كىكذا االستدالؿ ّنثل ما كاف يقع ُب أياـ 
النبوة من قوؿ البائع: بعت منك ىذا أك ٥نوه، فإنا ال ننازع ُب داللة مثل 
ىذا اللفظ على الرتاضي، إ٧نا ننازع ُب كونو ال يدؿ على الرتاضي إال ما  

ىذا من ٓنجر الواسع، كقد كاف على تلك الصفات اليت ذكركىا، فإف 
قدمنا أف كل مشعر بالرتاضي ٪نصل بو البيع كالشراء الشرعياف حصوال ال 
٫نفى على عارؼ، كلو كاف باإلشارة من قادر على النطق أك بالكتابة أك 

 .(ٓ)( إذا عرؼ من ذلك الرتاضيّنجرد التقابض من غًن لفظ أصالن 

                                                           

 .َُُ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ْ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ِ
 .ٓ/ّ :( بلغة السالك ألقرب اٞنسالك(ّ
 .ُْٖ/ّ :( كشاؼ القناع عن منت اإلقناع(ْ
 .َْٓ/ُ :حدائق األزىار( السيل اٛنرار اٞنتدفق على (ٓ
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ا عن إرادة كل من رب ٕنامن قالوا: بأف بيع اٞنعاطاة يدؿ على الرضا كيعك 
اٞنتعاقدين، كالبيع يصح بكل ما يدؿ على الرضا، كألف الناس يتبايعوف 

عن أحد، فكاف اطاة ُب كل عصر، كمل ينقل إنكاره ُب أسواقهم باٞنع
 .(ُ)ا، فالقرينة كافية ىنا ُب الداللة على الرضاذلك إٗناعن 

ف فيها ّنا كرد، كما قالوا بأف اٞنعامالت ليست عبادات يتقيد اإلنسا
ا فهو بيعن ُب عرفهم بٌن الناس، فما عده الناس دائرة بل ىي معامالت 
ا فهو كقف، كما عدكه ا فهو رىن، كما عدكه كقفن بيع، كما عدكه رىنن 

 .(ِ)ا فهو نكاحنكاحن 
كأنو ال ينعقد البيع بالفعل دكف  ،القائلوف باشرتاط كجود اللفظ ُب البيع .ِ

 .(ّ)فعيةاللفظ، كبو قاؿ: الشاكجود 
اه أيب سعيد الذم رك  صلى اهلل عليو كسلمكاستدلوا بقوؿ الرسوؿ 

أمر ال ٬نكن  اكالرض ،(ْ)(ًإ٧نَّىا اٍلبػىٍيعي عىٍن تػىرىاضو ) :اٝندرم رضي اهلل عنو
 .(ٓ)التحقق منو إال ّنا يدؿ عليو من اللفظ

 
 

                                                           

 .ُّّّ/ٓ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ُ
 .َُِ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُِٕ/ُ :( فتح الوىاب شرح منهج الطالب(ّ
، رقم: ُِٓ/ٓ: كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،ُِٖٓ، رقم: َّٓ/ّ :ابن ماجو سنن( (ْ

ُِّٖ.) 
 .ُِٕ/ُ :( فتح الوىاب شرح منهج الطالب(ٓ
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 :: اختيار الشيخ العثيميناثالثً 
ف ٗنيع العقود تنعقد بكل ما دؿ أ ر٘نو اهلل تعاىلرجح الشيخ العثيمٌن 

 إذ يقوؿ: ؛طالؽصل اإلا كاألعليها. كحجتو ُب ذلك: عدـ كجود اٞنقيد شرعن 
ألف اٞنعامالت ليست عبادات يتقيد اإلنساف فيها ّنا كرد، بل ىي معامالت )

ا فهو رىن، كما عدكه ا فهو بيع، كما عدكه رىنن بٌن الناس، فما عده الناس بيعن 
. ك٣نا ينبغي معرفتو أف التقيد (ُ)(ا فهو نكاحما عدكه نكاحن ا فهو كقف، ك كقفن 

باأللفاظ كاٞنصطلحات الشرعية مطلب مهم لكل مسلم مَّت ما كانت مقصودة 
لذاهتا، كال شك أنو دليل فقو كاستقامة على شرع اهلل تعاىل، كلكن عندما 

ذج تكوف ىذه األلفاظ كاٞنصطلحات اٟندؼ منها التوضيح كالبياف كذكر األ٧نو 
الذم ينسحب عليو غًنه من النماذج اٞنشأّة فال شك أف الفقو اٜنق ىنا 

 ؛سيكوف بقياس كل ما يشأّها عليها، كإال دخل العامل ُب تضييق األمر الواسع
كلذا درج الناس على أف األلفاظ اليت كضعت عالمات على أمر ما تدؿ عليو 

 كيدؿ عليو كل ما كاف مثلها ُب الداللة.
 -كما سنورد أقواٟنم ُب ىذا اٞنبحث- ثًن من احملققٌنؿ الككمن ىنا قا

بصحة البيع بكل لفظ أك فعل يدؿ عليو، كما ىو ُب اختيار الشيخ العثيمٌن 
 ىنا.  تعاىل ر٘نو اهلل

كىذه القاعدة اٛنامعة اليت ذكرناىا، من ) :تعاىل ر٘نو اهلليقوؿ ابن تيمية 
وؿ أك فعل، ىي اليت تدؿ أف العقود تصح بكل ما دؿ على مقصودىا من ق

 .(ِ)(عليها أصوؿ الشريعة كىي اليت تعرفها القلوب...
                                                           

 .َُِ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ٓ/ْ :( الفتاكل الكربل(ِ
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كمن ذلك: انعقاد التبايع ُب سائر ) :تعاىل كقاؿ ابن القيم ر٘نو اهلل
األعصار كاألمصار ّنجرد اٞنعاطاة من غًن لفظ، اكتفاء بالقرائن كاألمارات 

 .(ُ)(الدالة على الرتاضي الذم ىو شرط ُب صحة البيع
 ٗنيع العقود تنعقد ّنا) :ر٘نو اهلل تعاىلكيقوؿ الشيخ عبدالر٘نن السعدم 

 .(ِ)(يدؿ على مقصودىا من األلفاظ كاألفعاؿ كاألحواؿ
كاحملققٌن ُب اٞنذىب العثيمٌن بٌن الشيخ  اك٣نا سبق يتضح أف ىناؾ توافقن 

فعل ا بكل قوؿ أك ُب القوؿ اٞنختار ُب ىذه اٞنسألة، كىو جواز العقود عمومن 
ف العرؼ بو لدل لعدـ كجود اٞنقيد ُب ذلك من قبل الشرع، كٛنريا ؛يدؿ عليو

 الناس منذ القدـ.
  

                                                           

 .ْٓ/ُ :( الطرؽ اٜنكمية ُب السياسة الشرعي(ُ
 .ٗٔ: ( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ِ
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 المبحث الثاني:
 .(ُ)تصرف الفضوليحكم 

 : صورة المسألة:واًل أ
الشخص الذم يتصرؼ ُب شؤكف الناس أك ُب أمواٟنم بغًن علمهم أك بغًن 

يعنيو، كما ُب تعريفو ُب  ال ّناإذهنم، ىو من يعرب عنو بالفضويل، ألنو يشتغل 
من اٞناؿ، كيعلم  امعينن  اخر مبلغن  إذا كاف عند شخص لشخص أفمثالن اٟنامش، 

ىا لو بدكف أف كاشرتاجدىا اؿ أف صاحبو يريد سيارة معينة، فو الذم عنده اٞن
كيلـز صاحب ا، ا معتربن صحيحن ىنا  تصرؼ الفضويل يعتربفهل ، يوكلو بذلك

أـ أف أم اعتبار أنو يبحث عن نفس السلعة؟،  اٞناؿ بقبوؿ ىذه السلعة، على
 أـ أف، ؟كاف  بأم حاؿ اال يقع صحيحن  وذنإعلمو ك تصرؼ ُب ملك الغًن بال 

 .رل ُب ىذه اٞنسألة؟ أخىناؾ أقواالن 
 :(2)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
 (ّ)البيع، حَّت لو أمضاه اٞنشرتل لو، كبو قاؿ الشافعيةف بعدـ صحة القائلو  .ُ

 .(ْ)كاٜننابلة

                                                           

ا يطلق الفضويل على: من يتصرؼ ُب حق الغًن ( الفضويل لغة: من يشتغل ّنا ال يعنيو، كاصطالحن (ُ
ا من غًن ملك كال ككالة كال كالية. )اٞنوسوعة الفقهية كذلك لكوف تصرفو صادرن  ،ف شرعيبال إذ

 (.ُُٕ/ِّ :الكويتية
 .ُّْ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِّ/ْ :( العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبًن((ّ
 .ِّٖ/ِْ: ( إلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ْ
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و أف تصرؼ الفضويل تصرؼ فيما ال ٬نلككاستدلوا لقوٟنم ىذا فقالوا: 
ا، كالنهي يقتضي عدـ ، كتصرؼ اإلنساف فيما ال ٬نلكو منهي عنو شرعن اشرعن 

صلى اهلل عليو  لنيبا ُب قوؿكما مشركعية اٞننهي عنو عندىم، كذلك  صحة ك 
 .(ِ)ا لكما ليس ٣نلوكن  :أم ،(ُ)(الى تىًبٍع مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى ) :كسلم

 (ّ)القائلوف بصحة البيع إذا أمضاه من اشرتيت لو السلعة، كبو قاؿ اٜننفية .ِ
 .(ْ)كاٞنالكية

أنو قاؿ: دىفىعى ًإيلىَّ رىسيوؿي اهلًل  عنورضي اهلل كاستدلوا ُنديث عركة البارقي 
ألىٍشرتىًمى لىوي شىاةن، فىاٍشتػىرىٍيتي لىوي شىاتػىٌٍنً، فىًبٍعتي  اًدينىارن  هلل عليو كسلمصلى ا

ينىاًر ًإىلى النَّيبّْ  ا٨نيىا ًبًدينىارو، كىًجٍئتي بًالشَّاًة كىالدّْ  فىأٍخبػىرىهي ، صلى اهلل عليو كسلمًإٍحدى
ًيًنكى بىارىؾى اللَّوي لىكى ُب صىٍفقىًة ) أىٍمرًًه، فػىقىاؿى لىوي:بً  فىكىافى ٫نىٍريجي بػىٍعدى ذىًلكى ًإىلى   ،(٬نى

، (ٔ).ًة مىاالن فػىيػىٍربىحي الرٍّْبحى العىًظيمى، فىكىافى ًمٍن أىٍكثىًر أىٍىًل الكيوفى  (ٓ)كينىاسىًة الكيوفىةً 
، كىو عمل صلى اهلل عليو كسلمفشراء الشاة الثانية كبيعها مل يكن بإذف النيب 

 .(ٕ)لو صلى اهلل عليو كسلمؿ فضويل جائز بدليل إقرار الرسو 

                                                           

، رقم: َُِٗ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُُُّٓ: ، رقمِٔ/ْ: مسند أ٘ند( (ُ
ُُِّٔ.) 

 .ِّٗ :( العدة شرح العمدة(ِ
 .ُٖ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ّ
 .ُْٗ/ْ :( شرح الزرقاٍل على ٢نتصر خليل(ْ
 ، مادة: كنس(ُٗٗ/ٔ :)لساف العرب سة الكوفة: موضع ُب مدينة الكوفةكنا( (ٓ
، رقم: ُِٗ/ٓ: )إركاء الغليل كصححو األلباٍل ،ّّٖٔرقم:  ،ِْٔ/ّ :سنن أيب داككد( (ٔ

ُِٖٕ.) 
 .َُّْ/ْ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ٕ
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القائلوف بالتفصيل ّٔذه اٞنسألة كىو: إف كاف اٞنتصرؼ ُب ملك غًنه  .ّ
ا لعدـ ٕنكنو من االستئذاف ككاف بو حاجة إىل التصرؼ كقف العقد على معذكرن 

اإلجازة بال نزاع عنده، كإف أمكنو االستئذاف أك مل تكن بو حاجة إىل التصرؼ 
 .(ُ)ففيو النزاع

 :رحمو اهلل تعالىاختيار الشيخ العثيمين  :اثالثً 
نفاذ تصرؼ الفضويل إذا أجازه اختار الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل 

رضي كىو حديث عركة البارقي  ،ذلك ّنفهـو النصل، كعلل (ِ)صاحب اٜنق
 .(ّ)، فإذا أجازه صاحب اٜنق فاٜنق لو ُب ذلكاهلل تعاىل عنو السابق 

 ؛ة يدرؾ أف ىذا القوؿ ىو األصح كاألقربكاٞنتأمل بالنصوص الشرعي
)يىا أىيػُّهىا الًَّذينى  :كما قاؿ تعاىل  ف الشريعة اعتربت الرضا ُب اٞنعامالتإحيث 

نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًْنىارىةن عىٍن تػىرىاضو  آمىنيوا الى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
ا ا، كما أمرت بالتسامح خصوصن ف متأخرن كىو متحقق ىنا كلو كا، (ْ)ًمٍنكيٍم(

كاف فيها شيء من  ا اإلحساف حَّت لوعند التصرفات اليت يقصد منها غالبن 
)مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنٌنى ًمٍن سىًبيلو كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه( الغضاضة فقاؿ تعاىل:

(ٓ)، 
ا علمنا أف األكىل أف يقبل، ال سيما إذ) :ر٘نو اهلل تعاىليقوؿ الشيخ العثيمٌن 

ا، فإنو ال ينبغي أف ٩نازل ا كإخسارن ا ال تغر٬نن ىذا اٞنشرتم إ٧نا اشرتاىا اجتهادن 

                                                           

 )كىذا القوؿ ذكره ابن القيم كنسبو ٞنذىب اإلماـ أ٘ند(. ِٕ/ِ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ُ
 .ُُّ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُِّ/ٖ :اٞنستقنعالشرح اٞنمتع على زاد ( (ّ
 .ِٗ( سورة النساء، من اآلية رقم: (ْ
 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ٓ
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ا، كىذا اٞنشرتم ليس ا جدن احملسن باإلساءة؛ ألنو رّنا يكوف ٖنن السلعة باىظن 
، (ُ)(عنده ماؿ، فاألكىل للمشرتل لو أف يقبل كلو كاف عليو بعض الغضاضة

كىم ، (ْ)كالسعدم ر٘نهم اهلل تعاىل (ّ)كابن القيم (ِ)اختيار ابن تيمية كىذا ىو
ُب التعليل لقوٟنم بأف  ر٘نو اهلل تعاىليتجهوف إىل نفس اْناه الشيخ العثيمٌن 

 لحتو فإذا اجازه فقد زاؿ اٜناضر. ٞنصاٜنق لو، كإ٧نا حضر التصرؼ أكالن 
  

                                                           

 .ُّٓ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُِٓ/ِ :( جامع اٞنسائل(ِ
 .ِٖ/ِ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ّ
 .ٗٔ :اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية ((ْ
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 المبحث الثالث:
 .(ُ)بيع بيوت مكة وإجارتهاحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
نوة من البالد اليت فتحت عنوة، كالبالد اليت فتحت عاٞنكرمة تعترب مكة 

كتعترب  ،قسم بٌن الفآنٌنأف ت ، ال يصحمكة كالشاـ كالعراؽ كمصر كغًنىا
كذلك ك كأراضيها،  ع دكرىاا بأف تىل ٩نوز على ىذا ف، ة ٛنميع اٞنسلمٌن٣نلوك

أـ ، ؟منذ القدـ اس، ٛنرياف العمل على ذلك بٌن النتؤجر للغًنىل يصح أف 
من شركط البيع معلـو أف ك  ،لعدـ ملكها ،اأنو ال ٩نوز بيعها كال إجارهتا مطلقن 

فيها أـ أنو ٩نوز إجارهتا مقابل العمل ، رة ملك العٌن اٞنراد التصرؼ ّٔا؟كاإلجا
 .كال ٩نوز بيعها لعدـ ملكها؟

 :(2)لىرحمو اهلل تعا: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
 (ّ)، كبو قاؿ اٛنمهور: اٜننفيةالتصرؼ ببيوت مكةالقائلوف بعدـ جواز  .ُ

 .(ٓ)كاٜننابلة (ْ)كاٞنالكية
قاؿ: تػيويُبّْى رىسيوؿي  رضي اهلل تعاىل عنوكاستدلوا ُنديث علقمة بن نضلة 

مىا كىأىبيو بىٍكرو كىعيمىرى رىًضي اللَّوي تػىعىاىلى عىنػٍهيمىا، كى  صلى اهلل عليو كسلماللًَّو 
                                                           

، َُ/ ْ :للغة: من آجىر يأجيري كىو ما أعطيت من أجر ُب العمل )لساف العرب( اإلجارة ُب ا(ُ
ا: عقد على منفعة مباحة، من عٌن معينة أك موصوفة ُب الذمة، مدة مادة: أجر( كاصطالحن 

، بعوض معلـو )الفقو  اٞنيسر  (.ُٕٔ/ٔ :معلومة أك على عمل معلـو
 .ُّٕ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِِْ/ُِ :البناية شرح اٟنداية( (ّ
 .ُْٔ/ُٕ :( البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٞنسائل اٞنستخرجة(ْ
 .َُٔ/ّ :( كشاؼ القناع عن منت اإلقناع(ٓ
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اٍستػىٍغىنى مىًن اٍحتىاجى سىكىنى، كىمىًن  ،تيٍدعىى رًبىاعي مىكَّةى ًإال السَّوىاًئبى 
. برتؾ عنو تعاىل رضي اهلل و صر٪نة اٜنديث، تداللجو ، ك (ُ)أىٍسكىنى

الناس لبيوت مكة كدكرىا كعدـ التصرؼ ّٔا حَّت ٚنيت السوائب، 
ل على عدـ فكانت مشاعة ٞنن رغب ّٔا من أىلها كغًنىم، كىو دلي

 .صحة ملكيتها
 .(ِ)ا، كبو قاؿ الشافعيةالقائلوف َنواز التصرؼ ببيوت مكة مطلقن  .ِ

أنو قاؿ زمن فتح  رضي اهلل تعاىل عنوسامة بن زيد أكاستدلوا ُنديث 
 :صلى اهلل عليو كسلمقىاؿى النَّيبُّ  ؟اأىٍينى تػىٍنزًؿي غىدن  ،مكة: يىا رىسيوؿى اهللً 

فلو مل )قاؿ اٞناكردم ر٘نو اهلل تعاىل: ، (3)(يله ًمٍن مىٍنزًؿو كىىىٍل تػىرىؾى لىنىا عىقً )
، صلى اهلل عليو كسلم ٞنا أجازه رسوؿ اهلل ككاف بيعها باطالن  تكن ٣نلوكة

فإقرار ، (4)(أقر بقاء ملك الدكر على حكمها األكؿ ألصحأّا كال
 بيعو للدكر دليل صريح على صحة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عقيالن 

 كأم غاصب.  كيبطل تصرفو ترفع يده ك، كإال كاف غاصباٞنل
كابن القيم  (ٓ)القائلوف َنواز البيع دكف اإلجارة، كبو قاؿ ابن تيمية .ّ

 .(ٔ)ر٘نهما اهلل تعاىل
                                                           

كما ُب حاشية الكتاب   ،سنن ابن ماجة كضعفو ١نققو ،َُّٕ، رقم: ِٖٖ/ْ ة:اجابن م سنن( (ُ
 نفسو.

 .ّٖٔ/ٓ :( اٜناكم الكبًن(ِ
 .ُّّٔ، رقم:َُٖ/ْ :، كصحيح مسلمَّٖٓ، رقم: ّٕ/ٖ :صحيح البخارم ((ّ
 .ّٖٔ/ٓ :اٜناكم الكبًن ((ْ
 .ُُّ/ّْ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ٓ
 .ُّٖ/ّ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ٔ
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اليت يىشرتؾي ُب استحقاؽ االنتفاع اٞنقدسة أرضى اٞنشاعر ىذه كاستدلوا بأف 
مىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً الًَّذم كىالٍ ) تعاىل:سبحانو ك ّٔا ٗنيعي اٞنسلمٌن، كما قاؿ 

فالساكنوف ّٔا أحق ّنا ) ،(ُ)(جىعىٍلنىاهي لًلنَّاًس سىوىاءن اٍلعىاًكفي ًفيًو كىاٍلبىادً 
ألهنم سبقوا إىل اٞنباح، كمن سبقى إىل اٞنباح من طريق أك  ؛احتاجوا إليو

ألهنم إ٧نا ٟنم أف يبنوا ّٔذا  كأما الفاضل عليهم بذلومسجد أك سوؽ، 
 (ّ)ا ُب رباطو مشرتكة، كصار ىذا ّننزلة من يبين بيتن  (ِ)كن العرصةى الشرط، ل
من يبين كليس لو اٞنعاكضة عليو، أك  لو اختصاصه بسيكناهأك ٥نوه  أك مدرسةو 

، (ٔ)اليت تكوف ُب الثغور (ٓ)الرباط، أك ُب دكر (ْ)ُب خانات السبيل ابيتن 
هاد كللمركر ُب ك٥نو ذلك. كما تكوف األرض فيو مشرتكة اٞننفعة للحج كاٛن

 .(ٕ)(الطرقات أك للتعليم أك التعبد ك٥نو ذلك
                                                           

 .ِٓ( سورة اٜنج، من اآلية رقم: (ُ
بناء كاٛنمع الًعرىاصي ك العىرىصىاتي ( العىٍرصىةي بوزف الضربة كل بقعة بٌن الدكر كاسعة ليس فيها (ِ

 ، مادة: عرص(.ُُٖ/ْ :)الصحاح
: )قىاؿى اٍبن -ر٘نو اهلل تعاىل-( الرباط: مكاف ينقطع بو بعض الصوفية للتعبد، يقوؿ ابن اٛنوزم (ّ

عقيل: نقلتو من خطو كأنا أذـ الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذـ فعلها منها أهنم أنذكا مناخ 
ربطة فانقطعوا إليها عىٍن اٛنماعات ًُب اٞنساجد فال ىي مساجد كال بيوت كال البطالة كىي األ

 (.ِّٖ/ُ :خانات كصمدكا فيها للبطالة عىٍن أعماؿ اٞنعاش( )تلبيس إبليس
انوت يكوف ُب السبيل، أم: ( خانات السبيل، اٝنانات ٗنع: خاف، كىو النزؿ أك اٞنسكن أك اٜن(ْ

 دة: خوف(.، مأُْ/ُّ :)لساف العرب الطريق
( الرباط كاٞنرابطة: مالزمة ثغر العدك، كأصلو أف يربط كل كاحد من الفريقٌن خيلو، ٍب صار لزـك (ٓ

 ، مادة: ربط(.َّّ/ٕ :)لساف العرب االثغر رباطن 
ىو موضع اٞنخافة من  بٌن بالد اٞنسلمٌن كالكفار، ك ا فاصالن ( الثغر: اٞنوضع الذم يكوف حدن (ٔ

 ، مادة: ثغر(.َُّ/ْ :رب)لساف الع أطراؼ البالد
 .ّٕٔ/ْ :( جامع اٞنسائل(ٕ
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 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
صحة  -حيث مل يصرح بقولو ُب اٞنسألة-حسب ما ظهر يل من كالمو 

كالعمل على ىذا القوؿ، كأما ) :ر٘نو اهلل تعاىلبيع كإجارة بيوت مكة إذ يقوؿ 
بيعها كال إجارهتا فهو قوؿ ضعيف، كأما ما ذىب إليو شيخ القوؿ بأنو ال ٩نوز 

اإلسالـ فهو كإف كاف فيو شيء من القوة، فإنو ٬نكن أف ٩ناب عنو بأف اآلية 
 .(ُ)(ُب أمكنة اٞنشاعر، فهذه ال شك أهنا ال ٕنلك

صحيح البخارم، عندما ل وُب شرح ر٘نو اهلل تعاىلكيقوؿ الشيخ العثيمٌن 
لكن العمل اآلف على أنو ملكه تاـ ٬نلك فيو ) ٞنسألة:أكرد اٝنالؼ ُب ىذه ا

كٟنذا ٩نرم فيو التبايع ك٩نرم فيو التأجًن كالرىن كاالرهتاف  ؛اٞنالك العٌن كاٞننفعة
الذم  كعلل ذلك ّنفهـو النص كىو اٜنديث السابق، (ِ)(كاإليقاؼ كغًن ىذا

مفهومو أهنا ٕنلك، كاٞنلك يفضي ف ،(ّ)(كىىىٍل تػىرىؾى لىنىا عىًقيله ًمٍن مىٍنزًؿو ) :قاؿ فيو
أف الصحيح أف  كإذا تقرر لدينا، (ْ)يفضي إىل جواز التصرؼ ّٔا بكل شيء

 ماء أف ما فتح عنوة مرجعو إلماـ اٞنسلمٌن،مكة ٣نا فتح عنوة، كقد قرر العل
فإما أف يقسمو بٌن الفآنٌن، أك أف يقر أىلو عليو كيضرب عليهم اٛنزية أك 

 ٩نوز التصرؼ كُب ىذه اٜنالة ال ،(ٓ)ا للمسلمٌنا عامن اٝنراج، أك أف ٩نعلو كقفن 
ك٣نا الشك فيو أنو مل يرد دليل صريح صحيح ُب عدـ جواز ، ّٔا ببيع أك إ٩نار

                                                           

 .ُّٖ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ِٖٓ/ٓ :( شرح صحيح البخارم(ِ
 .ُّّٔ، رقم:َُٖ/ْ :، كصحيح مسلمَّٖٓ، رقم: ّٕ/ٖ :صحيح البخارم( (ّ
 .ُّٖ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
 .ُُٖ/ّ :( اٞنوسوعة الفقهية الكويتية(ٓ
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ا، فلم يرد دليل َنعلها كقفن  التصرؼ ُب دكر مكة، كمل تقسم بٌن الفآنٌن، كمل
 يث أسامةلنصوص الشرعية كحدأقرىم عليها، كىذا ما أشارت لو ا أنوإال  يبقى 

صلى ُب قصة فتح مكة فقد قاؿ  عنو رضي اهللالسابق، ككحديث أيب ىريرة 
مىٍن دىخىلى دىارى أىىًب سيٍفيىافى فػىهيوى آًمنه، كىمىٍن أىٍلقىى )عند فتح مكة:  اهلل عليو كسلم

 ،فنسب الدكر ألصحأّا ،(ُ)(السّْالىحى فػىهيوى آًمنه، كىمىٍن أىٍغلىقى بىابىوي فػىهيوى آًمنه 
ف اإلنساف يتصرؼ ُب ملكو كيف أذا دليل إقرار ٟنم ّنلكها، كمن اٞنعلـو كى

 يشاء.
 تعاىل ر٘نهما اهللالسعدم شيخو  اختيارنفس  كاختيار الشيخ العثيمٌن ىو

بيوت مكة يصح بيعها كإجارهتا، كاآلثار ) :ُب ذلك إذ يقوؿ ؛ُب ىذه اٞنسألة
اآلثار، كمل يزؿ عمل أىل مكة كثر منها من أُب اٞننع من ذلك يقابلها مثلها أك 

 كاٞنستأجر تدعو كاٞنشرتمعلى ذلك من زمن طويل، كاٜناجة من البائع كاٞنؤجر 
اٜنرج عن تعاىل ا، كُب اٞننع من ذلك ضيق كحرج، كقد رفع اهلل إىل ذلك جدن 

 .(ِ)(ىذه األمة
 ،(كىو أظهر ُب اٜنجة) :ر٘نو اهلل تعاىل اٞنقدسي مةاابن قدقاؿ عنو 

كمل يزؿ أىل مكة يتصرفوف ُب دكرىم ) ثار كثًنة حَّت قاؿ:آلة ك بأد هكنصر 
 .(ّ)(اتصرؼ اٞنالؾ بالبيع كغًنه، كمل ينكره منكر فكاف إٗناعن 

  

                                                           

 .ِْْٕ، رقم: ُِٕ/ٓ :صحيح مسلم( (ُ
 .َٕ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ِ
 .ُٕٗ/ْ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( (ّ
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  المبحث الرابع:
 ؟.ملكية ما نبت في أرض مملوكةلمن 

 : صورة المسألة:أواًل 
فينبت ّٔا شيء من النباتات بال عمل  ،زراعية اعندما يكوف لشخص أرضن 

شائش ك٥نوىا ٣نا ينبت على اٞنطر، فال شك أنو ٩نوز لكل أحد اف ، كاٜنمنو
ا كلكن ىل يكوف االنتفاع ّٔا خاصن ، كرضاه ف صاحبهاينتفع ّٔا إذا كاف بإذ

كحده، كال ٩نوز ألحد من الناس مشاركتو فيها إال بإذنو،  بصاحب األرض
فقط، ّٔا أكىل يكوف ىو  أف صاحب األرضأـ ؟، رضو كملكولكوهنا تقع ُب أ

، حب األرض عنها كلو مل يأذف بذلك؟إذا استغىن صاك٩نوز لغًنه أف ينتفع ّٔا 
 ،بال أكلوية ألحد من اٞنسلمٌن ُب جواز االنتفاع ّٔايشرتؾ معو غًنه أـ أنو 
اٞنشرتكة بٌن ألهنا من الثالثة  ،صاحب األرض لو مل يأذف بذلكك حَّت 

 :صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ إىل النيباٞنرفوع ُب اٜنديث  كما  ،مٌنلاٞنس
ًء كىالنَّارً ) اًء كىاٍلكىالى : اٍلمى ثو  .؟(ُ)(اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ُب ثىالى

 :(2)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
لو عمل فيو أنو ملك خاص بو،  تفق العلماء على أف النابت ُب أرضو ٣ناا

 رة السابقة على النحو التايل:كاختلفوا ُب الصو 
 

                                                           

، رقم: ُُّٖ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َِِّٖرقم:  ،ُْٕ/ّٖ :مسند أ٘ند( (ُ
ُُٔٓٗ.) 

 .ُُْ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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القائلوف بأف صاحب األرض ال ٬نلكو فيجوز لغًنه أخذه، كبو قاؿ  .ُ
 .(ّ)ر٘نو اهلل تعاىلكابن القيم  (ِ)كاٜننابلة (ُ)اٜننفية

اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ُب ) :كىو قولو اٜنديث السابقنطوؽ كاستدلوا ّن
ًء كىالنَّارً  اًء كىاٍلكىالى : اٍلمى ثو أطلق ُب  صلى اهلل عليو كسلمفالرسوؿ  ،(ثىالى

ا أك غًن ٣نلوؾ، فكل ماء أك نار أك كأل فهو حق ىذا كمل ٫نصص ٣نلوكن 
كمل يشرتط ُب ىذه ) :ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ ابن القيم ، بٌن الناس مشرتؾ

كلكنهم ذكركا أنو ال ٪نل لغًن صاحب  ،(ْ)(االشركة كوف مقره مشرتكن 
 بإذنو. اٞنلك أف يدخل إىل ملكو إال

 .(ٔ)كالشافعية (ٓ)القائلوف بأنو ٬نلك ما نبت ُب أرضو، كبو قاؿ اٞنالكية .ِ
لُّ مىاؿي اٍمرًئو ًإالَّ ) :عنوتعاىل حنيفة الرقاشي رضي اهلل  كاستدلوا ُنديث الى ٪نًى
: أف ما كاف داخل أرضو فهو ملك لو ككجو الداللة،(ٕ)(ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي 

ألحد أف يعتدم عليو بال إذنو بصريح كالـ كمعدكد من مالو، فال ٩نوز 
اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي ًُب )ك٘نلوا اٜنديث السابق ، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

ثو   .(ٖ)ا ألحدعلى ما كاف ُب الصحراء ٣نا ليس ٣نلوكن  (ثىالى
                                                           

 .ِٖ/ّ :ختيار لتعليل اٞنختار( اال(ُ
 .ِِ/ْ :( اٞنبدع ُب شرح اٞنقنع(ِ
 .ُٕٓ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ّ
 .ُٕٓ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ْ
 .ُّٓ/ِ :( بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد(ٓ
 .ّٖٔ/ُُ :( كفاية النبيو ُب شرح التنبيو(ٔ
، رقم: ِٕٗ/ٓ: كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،َِٓٗٔ، رقم: ِٗٗ/ّْ :مسند أ٘ند( (ٕ

ُْٓٗ.) 
 .ُّٓ/ِ :( بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد(ٖ
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لو، كإال حق فهو ُب ملكو  (ُ)القائلوف بأف صاحب األرض إف استنبتو .ّ
 .ر٘نهم اهلل (ّ)كابن تيمية (ِ)اٞناكردم :بو اؿقك ا للجميع، كاف مباحن 

كاألصح عندم اعتبار العرؼ فيما ) :ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ اٞناكردم 
أرصدت لو تلك األرض، فإف كانت مرصدة لنبت ذلك، كىو اٞنقصود 
من نباهتا: كاآلجاـ اٞنرصدة ٞننابت القصب، كالغياض اٞنرصدة ٞننابت 

ت الكأل فهو ملك لرب األرض، كإف  الشجر، كاٞنراعي اٞنرصدة ٞنناب
كانت مرصدة لغًن ذلك من زرع كغركس، فنبات الكأل كاٜنشيش فيها 

 .(ْ)(ضرر ّٔا، فال يستقر ملكو عليو
كاف لو عمل   كالقائلوف ّٔذا القوؿ يركف أف صاحب األرض إذا استنبتو

نو عطل أرضو خالؿ ىذه الفرتة ٟنذا الكأل، فيو كجهد كاضح، كما أ
  ىذه اٜنالة.ا لو فيو ُبغ أف يكوف غًنه شريكن فال يستسا 

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
ت أرضو ملك الكأل بأنو إذا استنب القوؿر٘نو اهلل تعاىل الشيخ رجح 

كىذا أشبو ما يكوف بالصواب كما قلنا ُب أحواض اٞناء ) يقوؿ: اٝنارج فيها إذ
 .(ٓ)(ا جاء اٞناء كنزؿ فيها صار ملكواليت يعدىا الستقباؿ اٞناء، فإذ

                                                           

( كمعىن استنبتو: أف ٪نرث األرض حَّت تكوف قابلة للنبات إذا نزؿ اٞنطر، أك أف يدع األرض ال (ُ
 :ى زاد اٞنستقنع٪نرثها لزرعو اٝناص ترقبا ٞنا ينبت عليها من الكأل كاٜنشيش )الشرح اٞنمتع عل

ٖ/ُُْ.) 
 .ّٖٔ/ُُ :( كفاية النبيو ُب شرح التنبيو(ِ
 .ّٕٖ/ٓ :( الفتاكل الكربل(ّ
 .ّٖٔ/ُُ :( كفاية النبيو ُب شرح التنبيو(ْ
 .ُُْ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
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كاضح ىنا كىو: أف لصاحب األرض ُب  ر٘نو اهللكتعليل الشيخ العثيمٌن 
يستحق عليو أف ال يساكل فيو بغًنه، بينما إذا كاف  كعمالن  اىذه اٜنالة جهدن 

من اهلل فغًنه من اٞنسلمٌن ٟنم حق األخوة، كٟنذا اٞنبدأ أصل ُب  ا٠نردن  فضالن 
إذ كرد من  ؛-عين مبدأ الشراكة ُب اٞنلك اٝناص ُب بعض اٜناالتأ-الشريعة 

أنو قاؿ: بػىيػٍنىمىا ٥نىٍني ُب سىفىرو مىعى النَّيبّْ  رضي اهلل عنوحديث أيب سعيد اٝندرم 
ًينن صلى اهلل عليو كسلم  ا، ًإٍذ جىاءى رىجيله عىلىى رىاًحلىةو لىوي، فىجىعىلى يىٍصًرؼي بىصىرىهي ٬نى

مىٍن كىافى مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى ) :صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى ، فػى كىمًشىاالن 
فىذىكىرى  (مىٍن الى ظىٍهرى لىوي، كىمىٍن كىافى لىوي فىٍضله ًمٍن زىادو فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي 

 ،(ُ)قَّ ألىحىدو ًمنَّا ُب فىٍضلو ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى حىَّتَّ رىأىيٍػنىا أىنَّوي الى حى 
ُب  اُب ىذا اٜنديث جعل ألخيك اٞنسلم حقن  صلى اهلل عليو كسلمفالرسوؿ 

ذم ، فكيف باٞناؿ الفيو كعمالن  امالك اٞنختص يشبو الواجب مع أف لك جهدن 
كتعليل أصحاب ىذا القوؿ قوم ، ٓنصلت عليو بغًن جهد كعمل منك

س شيء من التعدم كن ال يزاؿ ُب النفكحجتهم ٟنا حظ كبًن من النظر، ل
إذ  ؛(ِ)أشار ٟنذا القوؿ بطريقة أخرل ر٘نو اهلل كابن رشد، على أمالؾ الغًن
بال  ةاحملصنة ُنيطاف ليست كاحملرز اٞنملوكة إىل أربعة أقساـ، فقٌسم األراضي 

، منها األرض كىذا النوع ثالثة أنواع ،اليت مل تستصلح يحيطاف من األراض
فكأنو توسط بٌن القولٌن للرعي،  زرعها لينبتي دكابو فيرتؾ اٞنعدة لرع
ل أف األرض اٞنملوكة ٟنا حرمة كلصاحبها اٜنق فيها، كمن ظكلكن ي، األخًنين

 منو.ا ىو ٣نلوؾ لو بغًن طيب نفس الصعب القوؿ ّننازعتو م
                                                           

 .ُْْٔرقم:  ،ُّٖ/ٓ :صحيح مسلم( (ُ
 .ِْٔ/َُ :( البياف كالتحصيل(ِ
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 المبحث الخامس:
 .بيع المسك في وعائو )فارتو(حكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
كىي معلومة ُب األصل لكنها  ،ض السلع اليت تباع قبل أف ترلىناؾ بع

مسترتة الصفة حالة البيع، مثل الل ن ُب الضرع، ، ككالنول ُب التمر، ككذلك 
مسك الغزاؿ ُب كعائو كما شأّها، كىذه األنواع مسترتة بأصل اٝنلقة، قد 

  اٞننهي؟فهل يدخل بيعها ُب الغرر تكوف صاٜنة أك تالف جزء منها أك كلها، 
صلى اهلل عليو قاؿ: نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو  رضي اهلل تعاىلكما ُب حديث أيب ىريرة 

، أـ أنو جائز بيعها قبل الرؤية للعلم (ُ)عىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىًر.عىٍن بػىٍيًع اٜنٍىصىاًة، كى  كسلم
كألهنا إذا كشفت فسدت ُب  ،لتعذر رؤيتها ؛بصفتها على كجو العمـو

ف للمشرتم خيار العيب أك الرؤية بعد البيع، ُب حاؿ قلنا كىل يكو ، األغلب؟
 .ع على صفتها اٜنالية أم مسترتة؟هنا تبا إ

 :(2)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
 (ْ)كاٞنالكية (ّ)اٜننفية نوع من البيع، كبو قاؿالقائلوف بعدـ جواز ىذا ال .ُ

 .(ٔ)كاٜننابلة (ٓ)كالشافعية

                                                           

 .ُّٖٖرقم:  ،ٓ/ّ :صحيح مسلم( (ُ
 .ُٓٓ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُُْ/ٔ :( العناية شرح اٟنداية(ّ
 .ُٓ/ّ :( بلغة السالك ألقرب اٞنسالك(ْ
 .َٔ/ْ :( العزيز شرح الوجيز(ٓ
 .َُْ/ُ :اٞنقنع ُب اختصار( زاد اٞنستقنع (ٔ
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السابق، أف رىسيوؿي اللًَّو  رضي اهلل تعاىل عنوكاستدلوا ُنديث أيب ىريرة 
كسبب  ،(ُ)عىٍن بػىٍيًع اٍلغىرىًر.: نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اٜنٍىصىاًة كى صلى اهلل عليو كسلم

كىو ما طوم عنك علمو. كىو اٝنطر الذم ال  ،ااٞننع ألف فيو غررن 
 .(ِ)الطًن ُب اٟنواءيدرم أيكوف أـ ال، كبيع السمك ُب اٞناء ك 

ألنو ٠نهوؿ، كاٞنسك غاؿ إف قدرتو بالوزف فقد تكوف ) ا:كقالوا أيضن 
 .(ّ)(الفأرة ٚنيكة، كإف قدرتو باٜنجم فكذلك

، كبعض (ْ)القائلوف َنواز ىذا النوع من البيع، كبو قاؿ بعض الشافعية .ِ
 .(ٕ)كابن القيم ر٘نهم اهلل تعاىل (ٔ)كىو ظاىر كالـ ابن تيمية ،(ٓ)اٜننفية
 .(ٕ)تعاىل
كليس منو بيع اٞنسك ُب فأرتو، بل ىو ) :ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم  قاؿ

نظًن ما مأكولو ُب جوفو كاٛنوز كاللوز كالفستق كجوز اٟنند، فإف فأرتو 
كعاء لو تصونو من اآلفات، كٓنفظ عليو رطوبتو كرائحتو، كبقاؤه فيها 

ة عند الناس أقرب إىل صيانتو من الغش كالتغًن، كاٞنسك الذم ُب الفأر 
 .(ٖ)(خًن من اٞننفوض

                                                           

 .ُّٖٖرقم:  ،ٓ/ّ: صحيح مسلم( (ُ
 .ُُْ/ٔ :( العناية شرح اٟنداية(ِ
 .ُٓٓ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
 .ِِٓ/ّ :( التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي(ْ
 .ّْٖ/ّ :( النهر الفائق شرح كنز الدقائق(ٓ
 .ُِْ/ٔ :( جامع اٞنسائل(ٔ
 .ِٖٕ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ٕ
 .ِٖٕ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ٖ
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ىذه الفأرة كعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة، ) على أف: ىذاقوٟنم  اكبنو 
كمن اٞنعلـو أف الرمانة يصح بيعها ككعاؤىا قشرىا، فقد يكوف فيو شيء 
من الشحم كثًن، كقد يكوف فيو شيء قليل، ٍب إف أىل اٝنربة ُب ىذا 

  .(ُ)(أك بأم شيء يعرفونو إما باللمس كالضغط عليو،
قولو ذلك إىل أنو جرت بو عادة الناس،  ر٘نو اهلل تعاىلكيعزك ابن القيم 

كجرت عادة التجار ببيعو كشرائو ) إذ يقوؿ: ؛كأف ىذا ليس من الغرر
فيها، كيعرفوف قدره كجنسو معرفة ال تكاد ٔنتلف، فليس من الغرر ُب 

كعلى القاعدة  شيء، فإف الغرر ىو ما تردد بٌن اٜنصوؿ كالفوات،
األخرل: ىو ما طويت معرفتو، كجهلت عينو، كأما ىذا ك٥نوه فال 

ا، كمن حـر بيع شيء، كادعى أنو ا كال عرفن ا ال لغة كال شرعن يسمى غررن 
ا، كجواز بيع اٞنسك ُب غرر، طولب بدخولو ُب مسمى الغرر لغة كشرعن 

لذين ، كاالفأرة أحد الوجهٌن ألصحاب الشافعي، كىو الراجح دليالن 
منعوه جعلوه مثل بيع النول ُب التمر، كالبيض ُب الدجاج، كالل ن ُب 

 .(ِ)(الضرع، كالسمن ُب الوعاء، كالفرؽ بٌن النوعٌن ظاىر
ف مل ٩نده على ظاىره اٝنيار، كىو إالقائلوف بأنو يصح البيع كللمشرتم  .ّ

 إذ قالوا: ؛(ْ)كقاؿ ّٔا بعض اٜننفية ،(ّ)أ٘ند ركاية ُب مذىب اإلماـ
من اشرتل ما مل يره جاز، كلو خيار الرؤية. معناه: إف شاء أخذه ك )

                                                           

 .ُٓٓ/ٖ :د اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زا(ُ
 .ِٖٖ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ِ
 . كمل أجده ُب كتب اٞنذىب.ِٖٖ/ٓ :( ذكره ابن القيم ُب زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ّ
 .ُٔ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ْ
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كال شك أنو ، (ُ)(ا كمل يره البائعكإف شاء رده، ككذا إف كاف الثمن عينن 
ألنو رّنا أف بعض السلع  ؛ذلك تاج اٞنتبايعاف إىلُب بيع بعض السلع ٪ن

 كشف اٞنسترت اٞنقصود بالبيع يضر ّٔا.
إشارة لقوؿ رابع كىو: جواز  اهلل تعاىل ر٘نوكُب كالـ الشيخ السعدم  .ْ

ىذا النوع من البيع ٞنن يعرفو من أىل اٝنربة بو، كمنعو عن غًنىم 
 .(ِ)لوجود اٛنهالة

 : اختيار الشيخ العثيمين رحمو اهلل تعالى:اثالثً 
، كألنو مسترت بأصل ع من البيع للتعليالت السابقةالقوؿ بصحة ىذا النو 
 .(ّ)٠نرل اٞنسترتات األخرل بالقوؿ باٛنواز ُب اٛنميعاٝنلقة فينبغي أف ٩نرل بو 

بالعادة، كمنافع  امعركفن  افأما إذا كاف شيئن ) :ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ ابن تيمية 
اٞنعتاد، كل ن  (ْ)األعياف ُب اإلجارة، مثل منفعة األرض كالدابَّة، كمثل ل ًن الظّْئر

كاحدو، كىو جائز،  كلُّو من بابو   ع اٞنعتاد، فهذاالبهائم اٞنعتاد، كمثل الثمر كالزر 
حيطَّ عن الىمستأجر بقدًر ما فاتى من  حىصىلى على الوجو اٞنعتاد، كإالَّ  ٍبَّ إف

اٞننفعة اٞنقصودة. كىو مثل كضع اٛنائحًة ُب البيع، كمثل ما إذا تىًلفى بعض 
 .(ٓ)(اٞنبيع قبلى التمكن من القبض ُب سائر البيوع

                                                           

 .ُٔ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ُ
 .ِْٕ :( الفتاكل السعدية(ِ
 .ُٓٓ/ٖ :على زاد اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع (ّ
: العاطفةي على غًن كلدىا، اٞنٍرًضعةي لو، من الناس كاٜنيوانات كغًنى(ْ ا، كالذكري كاألينثى ُب ( الظّْئػٍري

 ، مادة: ظأر(.ُْٓ/ْ :)لساف العرب ذلك سواء
 .ُِْ/ٔ :( جامع اٞنسائل(ٓ
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ا بائعن  دىا جاءت لتحقيق مصاّب اٛنميع٩ن اٞنتأمل ُب أصوؿ الشريعةك 
ا تغتفر بعض األمور ُب عنهم، كأحيانن كدفع اٞنشقة ا، كلرفع اٜنرج كمشرتين 

حاالت ال تغتفرىا ُب غًنىا، لتحقيق مصاّب العباد، كللتيسًن عليهم، فالنهي 
عن الغرر ىو عٌن اٞنصلحة، كلكن عندما تكوف مصلحة اٞنتبايعٌن ُب ترتب 

يعفى عنو، كعلى ىذا قامت بعض العقود كالسلم كالعرايا غرر يسًن فإنو 
ك٥نوىا، كمن نظر ُب ىذه األقواؿ كجد أف اشرتاط إخراج اٞنسك للرؤية يضر 
بالبائع كاٞنشرتم، كالقوؿ بنفاذ البيع كىو داخل كعائو قد يضر باٞنشرتم إف 

حة اٛنميع كلذا كاف أعدؿ األقواؿ احملقق ٞنصل ؛ا لغالء ٖننوا أك تالفن خرج ناقصن 
ر للمشرتم بعد رؤية اٞنبيع، سواء قلنا االبيع مع ثبوت اٝني ةصحىو القوؿ ب

 ِنيار الرؤية، أك يكوف خيار العيب.
كمفسدة الغرر أقل ) ٟنذا اٞنفهـو فيقوؿ: ر٘نو اهلل تعاىلكيشًن ابن تيمية 

ا من فلذلك رخص فيما تدعو إليو اٜناجة منو فإف ٓنر٬نو أشد ضررن  ؛من الربا
 ،ا مثل بيع العقار ٗنلة كإف مل يعلم دكاخل اٜنيطاف كاألساسر كونو غررن ضر 

كإف   ،كمثل بيع اٜنيواف اٜنامل أك اٞنرضع كإف مل يعلم مقدار اٜنمل أك الل ن
  .(ُ)(اكاف قد هني عن بيع اٜنمل مفردن 

                                                           

 .ُِٕ/ُ :( القواعد النورانية الفقهية(ُ
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  المبحث السادس:
 .جهالة ثمن السلعة )البيع برقمو(حكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
 مرقـو عليها، ذات سعر ١ندد بعض السلعاحملاؿ التجارم، تكوف  ُب بعض

ا اشرتل أف شخصن فلو هات اٞنسؤكلة، اٛنقبل أك من  ،صاحب احمللقبل من إما 
البائع: بالسعر الذم   فقاؿ ،القلمىذا بكم تبيع  :للبائعا، كقاؿ قلمن  من ١نل

البيع  يكوف فهللكنو قبل، على ما كتب عليو ك اٞنشرتم عليو، كمل يطلع  كتب
احملدد اٞنرقم سعر ا، ألف اٞنشرتم رضي بالبيع، كلكوف المنعقدن  ا ىنا صحيحن 

ال يصح كال ينعقد، ألنو يدخل ُب  أـ أف البيع، ؟اا يشرتم بو الناس ٗنيعن ثابتن 
، الثمن ، الذم ىو ُب ىذه اٞنسألةأحد العوضٌن ٛنهالةكذلك  ،الغرر بيع

، كالبيع ّنا ينقطع بو كمثلو ُب اٜنكم ، ؟بالنسبة للمشرتم البيع بسعر اليـو
 السعر، كالبيع ّنثل ما اشرتل بو فالف، ك٥نوىا من الصور.

 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
القائلوف بعدـ جواز ىذا النوع من البيوع، كبو قاؿ اٛنمهور من العلماء  .ُ

 .(ٓ)كاٜننابلة (ْ)شافعيةكال (ّ)كاٞنالكية (ِ)من اٜننفية

                                                           

 .ُُٕ/ٖ :اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زاد (ُ
 .ُٖٕ/ٓ :( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع(ِ
 .ُُٓ/ِ :( التلقٌن ُب الفقو(ّ
 .ّٓٓ/ِ :( مغين احملتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ اٞننهاج(ْ
 .ُّٔ/ْ :( الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع(ٓ
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أنو قاؿ:  رضي اهلل تعاىل عنوكاستدلوا لقوٟنم ىذا ُنديث أيب ىريرة 
عىٍن بػىٍيًع : عىٍن بػىٍيًع اٜنٍىصىاًة، كى صلى اهلل عليو كسلمنػىهىى رىسيوؿي اللًَّو 

اٍلغىرىًر.
فالثمن ٠نهوؿ  داخلة ُب بيع الغرر اٞننهي عنو؛ كىذه الصور، (ُ)
 ين أك أحد٨نا.البيع للمتعاقد كقت

كابن  (ّ)، كاختارىا ابن تيمية(ِ)القائلوف باٛنواز، كىو ركاية عن أ٘ند .ِ
تصر٪نا باٞنسألة  ر٘نو اهلل تعاىلجد للسعدم ، كمل أر٘نهم اهلل (ْ)القيم

عندما تكلم عن  إذ يقوؿ ؛إال أنو أشار إىل أف الغرر اليسًن ١نتمل
ف فيو غرر ظاىر ) ... كإف كا بعض صور اٞنسائل اليت يدخلها غرر:

ى عن بيع هن صلى اهلل عليو كسلمألنو  ؛فالصواب قوؿ اٞنانعٌن
، كاٜنكم يدكر مع علتو، فهذه اٞنسائل كما أشبهها ٣نا يقاؿ (ٓ)الغرر.

فيو إنو ٠نهوؿ أك غًن ٠نهوؿ، ينظر إىل ٓنقيقها، فإف ٓنقق فيها الغرر 
ىذا أنو إىل يتضح يل من قولو  مكالذ ،(ٔ) (منعت، كإال فاألصل اٛنواز

 إىل اٛنواز أقرب.
ا كلعل كجهتهم ُب ىذا أف الثمن ١ندد معلـو ُب أصلو، كإف كاف غائبن 

عن أحد٨نا ُب ساعة البيع، فسعر السلعة ثابت ال يتغًن  كأعنهما 
 كقت التبايع.

                                                           

 .ُّٖٖ، رقم: ٓ/ّ :صحيح مسلم( (ُ
 .َُّ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ِ
 .َُّ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ّ
 .ٓ/ْ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 .ُّٖٖ، رقم: ٓ/ّ :صحيح مسلم( (ٓ
 .ُٕ :ٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهيةا( (ٔ
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ر٘نو و، يقوؿ ابن القيم بأف عمل الناس عليلقوٟنم ىذا كما استدلوا 
عصر كمصر جواز البيع ّنا ينقطع  كىو عمل الناس ُب كل) :اهلل تعاىل

، كٚنعتو يقوؿ: (ُ)بو السعر، كىو منصوص اإلماـ أ٘ند، كاختاره شيخنا
ىو أطيب لقلب اٞنشرتم من اٞنساكمة، يقوؿ: يل أسوة بالناس آخذ ّنا 
يأخذ بو غًنم، قاؿ: كالذين ٬ننعوف من ذلك ال ٬نكنهم تركو، بل ىم 

 .(ِ)(كاقعوف فيو
كقد أٗنعت ) :ر٘نو اهلل تعاىلإذ يقوؿ ابن القيم  ؛كما استدلوا بالقياس

األمة على صحة النكاح ّنهر اٞنثل، كأكثرىم ٩نوزكف عقد اإلجارة 
بأجرة اٞنثل كالنكاح كالغساؿ، كاٝنباز كاٞنالح، كقيم اٜنماـ كاٞنكارم، 
كالبيع بثمن اٞنثل كبيع ماء اٜنماـ؛ فغاية البيع بالسعر أف يكوف بيعو 

جوز، كما ْنوز اٞنعاكضة بثمن اٞنثل ُب ىذه الصورة بثمن اٞنثل؛ في
 .(ّ)(كغًنىا؛ فهذا ىو القياس الصحيح، كال تقـو مصاّب الناس إال بو

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
أنو إف كاف الرتقيم من قبل جهة مسؤكلة فهو مقبوؿ ٩نوز  ر٘نو اهللرجح 

الحتماؿ  ؛ة مل يقبل كال ٩نوز العمل بوالعمل بو، كإف كاف من صاحب السلع
ف اٞنشرتم ُب إذلك: قولو كحجتو ُب ، ا للمصلحة لنفسوحدكث الغش ّٔا جلبن 

 .(ْ)ا للسعر، كونو من جهة يغلب عليها اٜنيادىذه اٜنالة يكوف أشد اطمئنانن 

                                                           

 ( يقصد شيخو ابن تيمية ر٘نهما اهلل.(ُ
 .ٓ/ْ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ِ
 .ٓ/ْ :اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن( إعالـ (ّ
 .ُُٕ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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كسط بٌن قوؿ الشيخٌن ابن تيمية كابن القيم  ك٤ند أف قولو ىذا قوؿ
كلو أردنا أف ننظر ُب ، اقوؿ ٗنهور العلماء اٞنانعٌن مطلقن ا، ك آّيزين مطلقن 

اٞنسألة من كل جوانبها، لوجدنا أف الناس درجوا على التبايع بالرقم مع كجود 
، لكن يندر اٛنهالة بو، كلكنو ال يقع إال باألشياء اٞنعتادة أك ما كاف ٖننو قليالن 

سيارة أك ا اشرتل أف أحدن أك نسمع  ا، فلم نرى أك ال يوجد فيما كاف ٖننو باىظن 
ك٥نوه برقمو، كإذا عرفنا أف الشريعة جاءت لرفع اٜنرج عن الناس ُب ا بيتن 

ا بالتحذير ت أيضن فيما يشق عليهم، كعرفنا أهنا جاءتعامالهتم، كالتيسًن ٟنم 
ف القطع إعما يسبب الشحناء كالبغضاء بينهم، من ىنا رّنا نستطيع القوؿ 

ف القوؿ العدؿ ُب ذلك ىو أنو إصور غًن مقبوؿ، ك باٛنواز أك عدمو َنميع ال
ا عليهم ُب يصح البيع بالرقم ُب األمور البسيطة كالدارجة بٌن الناس ٔنفيفن 

 تعامالهتم، كما سول ذلك ال بد فيو من العلم بالثمن.
كال شك أف أصوؿ الشريعة تتغاضى عن الغرر اليسًن ُب بعض اٞنعامالت 

يقوؿ ، اٞنبحث السابق حوؿ جهالة اٞنثمنلفنا ُب ا ٞنصاّب الناس كما أسٓنقيقن 
كألف الغرر اليسًن إذا احتمل ُب العقد، ال ) :اهلل تعاىلر٘نو  ابن قدامة اٞنقدسي

كاشرتط بعضهم بالغرر اليسًن الذم يعفى عنو: أف ، (ُ)(يلـز منو احتماؿ الكثًن
 .(ِ)ا لذاتو، كأف تدعو لو الضركرةيكوف غًن مقصودن 

  

                                                           

 .َُٕ/ْ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( (ُ
 .ّٕ/ْ :( اٞنوافقات ُب أصوؿ الشريعة(ِ
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 بع:المبحث السا
 .(ُ)تفريق الصفقةحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
، اتفق العلماء على ةا متعددة ك٧ناذج متفرقذكر العلماء لتفريق الصفقة صورن 

: حٌن يعقد شخصاف صفقة بينهما، ، منها مثالن لفوا ُب غًنىابعضها، كاخت
كيتضح أف الصفقة تشتمل على أمرين ٬نكن الفصل بينهما، فقد ٥نتاج للتفريق 

، كىذا ما خر عن اآلا مستقالن حكمن  من األمرين أخذ كل كاحديما، ُنيث بينه
ذنو، إمثالو: باع شخص سيارتو كسيارة غًنه بغًن ، ك يسمى )تفريق الصفقة(

 فيمكن ىنا تفريق الصفقة، فتصح الصفقة بسيارتو، كتبطل بسيارة غًنه.
 :(ِ)كذكر بعض العلماء اٜننابلة أف لتفريق الصفقة ثالث صور كىي

  ال يتعذر علمو.ا ك٠نهوالن األكىل: إذا باع معلومن 
 ا لو كلغًنه.ا بينو كبٌن غًنه، أك ٣نلوكن الثانية: إذا باع مشاعن 

 ا يصح البيع فيو، كاآلخر ال يصح.الثالثة: إذا باع شيئٌن، أحد٨ن
 
 
 

                                                           

( كعرؼ تفريق الصفقة بأنو: )أف ال يتناكؿ حكم العقد ٗنيع اٞنعقود عليو، أك يتناكلو ٍب ينحسر (ُ
الواحدة آّتمعة قد تفرقت أك تبعضت أك ْنزأت، كبكل ىذه اٞنرتادفات عنو، فتكوف الصفقة 

 :)اٞنوسوعة الفقهية الكويتية فقة(، أك )تبعيضها(، أك )ْنزؤىا(يعرب الفقهاء فيسمونو )تفرؽ الص
َِ/ٕٓ) 

 .ُّٖ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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 :(2)رحمو اهلل تعالىكما ذكرىا الشيخ العثيمين   (1): أقوال العلماءاثانيً 
 .(ٔ)كاٜننابلة (ٓ)كالشافعية (ْ)اٞنالكيةك  (ّ)واز كىم: اٜننفيةالقائلوف باٛن .ُ

بًنىًسيئىةو ًإىلى  اكاستدلوا ُنديث أيب اٞننهاؿ قاؿ: بىاعى شىرًيكه يل كىرًقن 
ٍوًسًم، فىجىاءى ًإىلىَّ فىأىٍخبػىرىٍل، فىأىتػىٍيتي اٍلبػىرىاءى ٍبنى عىاًزبو   رضي اهلل تعاىلاٍلمى

ـى النَّيبُّ فىسىأىٍلتيوي، فػىقىاؿى عنو  ًدينىةى كى٥نىٍني نىًبيعي  صلى اهلل عليو كسلم: قىًد اٍلمى
: ا اٍلبػىٍيعى فػىقىاؿى بًيىدو فىالى بىٍأسى بًًو، كىمىا كىافى نىًسيئىةن فػىهيوى  امىا كىافى يىدن ) ىىذى

(ارًبن 
 ؛فقد نص اٜنديث على تفريق الصفقة فأقر اٛنائز كمنع غًنه، (ٕ)

ُب سياقو ) :"التلخيص اٜنبًن"ُب   تعاىلر٘نو اهللكلذا قاؿ ابن حجر 
 .(ٖ)(دليل على ترجيح صحة تفريق الصفقة

 قاؿ: صلى اهلل عليو كسلم ا ُنديث أيب ىريرة أف النيبكاستدلوا أيضن 
ًحالىبػىهىا بػٍهىا، فىًإٍف رىًضىى فػىٍليػىنػٍقىًلٍب ًّٔىا فػىٍليىٍحل مىًن اٍشتػىرىل شىاةن ميصىرَّاةن،)

ٍرو  أىٍمسىكىهىا، كىًإالَّ  كجو الداللة من اٜنديث: ، (ٗ)(رىدَّىىا كىمىعىهىا صىاعه ًمٍن ٕنى
أقر التفريق ُب اٜنكم بٌن جزئي  صلى اهلل عليو كسلم النيب اٜنديث: أف

                                                           

 ؼ بينهم ُب تفاصيلها كالفركع اٞنرتتبة عليها.، لكثرة اٝنال( القصد ذكر أقواؿ العلماء فيها إٗناالن (ُ
 .ُّٖ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُِٖ/ٖ :( البناية شرح اٟنداية(ّ
 .ْٕٕ/ِ :( عقد اٛنواىر الثمينة ُب مذىب عامل اٞندينة(ْ
 .ْٗ/ّ :( فتح الوىاب شرح منهج الطالب(ٓ
 .َُْ/ُ :( زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع(ٔ
 .ُْٓٓ، رقم: ْٓ/ٓ :كصحيح مسلم، ِْٕٗ، رقم: ُّّ/ٔ :صحيح البخارم( (ٕ
 . َُُ/ّ :( التلخيص اٜنبًن ُب ٔنريج أحاديث الرافعي الكبًن(ٖ
 ،َّٕٗ، رقم: ٔ/ٓ :كصحيح مسلم، ُُِٓ، رقم: ّٗٔ/ٓ :صحيح البخارم( (ٗ



 

200 
 

قاؿ ُب الل ن، كأجاز رد الشاة،  اة، فأمضىك٨نا الل ن كالش الصفقة،
ٍب ساؽ ىذا اٜنديث، إشارة منو  ،(باب تفريق الصفقة) البدر اٞننًن:

ىل أف داللة اٜنديث على تفريق الصفقة ظاىر إ هلل تعاىلر٘نو ا
 .(ُ)صريح

 .(ّ)كبعض اٜننابلة (ِ)القائلوف ّننع تفريق الصفقة، كىم: بعض الشافعية .ِ
 .(ّ)اٜننابلة

قاؿ: نػىهىى رىسيوؿي اهلًل  عنو اهلل تعاىل رضيبن مسعود كاستدلوا ُنديث ا
، ككجو الداللة (ْ).تػىٌٍنً ُب صىٍفقىةو كىاًحدىةو صلى اهلل عليو كسلم عىٍن صىٍفقى 

من ىذا اٜنديث: أف تفريق الصفقة يقتضي كجود صفقتٌن كقع عليهما 
 عقد كاحد، كىذا األمر ىو عٌن ما هنى عنو اٜنديث.

نػىهىى ) كىو: صلى اهلل عليو كسلماستدلوا ُنديث يركل عن النيب كما 
ـي عىٍن تػىٍفرًيًق الصٍَّفقى  ةي كىالسَّالى  .(ٓ)(ةً النَّيبُّ عىلىٍيًو الصَّالى

فغلب  ،ا كحرامن ف العقد ٗنع حالالن ا فقالوا: يبطل ألكعللوا لقوٟنم أيضن 
ا بدر٨نٌن، التحرَل، كما لو ٗنع بٌن أختٌن ُب النكاح، أك باع در٨نن 

ا بألف سقط ما ا كعبدن ككذلك  ٛنهالة الثمن، كذلك أنو إذا باع حرن 

                                                           

 .ّْٓ/ٔ :( البدر اٞننًن ُب ٔنريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبًن(ُ
 .ّٕٗ/ٗ :( آّموع شرح اٞنهذب(ِ
 .ُِٔ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ّ
، ُْٖ/ٓ :قاؿ األلباٍل: للحديث شواىد )إركاء الغليل ،ّّٖٕ، رقم: ِّْ/ٔ :مسند أ٘ند( (ْ

 (.َُّٕرقم: 
 .هلم أجدفُب كتب اٜنديث، ت عنو د ُنثق، ك َّٓ/ٔ :( العناية شرح اٟنداية(ٓ
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هوؿ ُب ا ّنا بقى، كذلك ٠ن٫نص اٜنر من الثمن، فيصًن العبد مبيعن 
 .(ُ)حاؿ العقد فبطل

 : اختيار الشيخ العثيمين رحمو اهلل تعالى:اثالثً 
القوؿ الثاٍل: ) إذ يقوؿ: ؛صحة تفريق الصفقة ر٘نو اهلل تعاىلاختار الشيخ 

ألف الصفقة كاحدة كال ٬نكن أف تتفرؽ، كلكن  ؛أف البيع ال يصح ُب اٛنميع
 .(ِ)(الصحيح اٞنذىب

فلم يصرح بقولو ُب ىذه اٞنسألة، لكن يفهم  عاىلر٘نو اهلل تأما ابن تيمية 
 .(ّ) من ُنثو ُب اٞنسألة، كتأصيلو ٟنا، ميلو للقوؿ بتفريق الصفقة إٗناالن 

حيث قاؿ بعد سرد  ؛فصرح بالقوؿ ّنشركعيتو ر٘نو اهلل تعاىلأٌما ابن القيم 
كىو صريح ُب تفريق ) السابق: رضي اهلل تعاىل عنوحديث الرباء بن عازب 

 .(ْ)(قةالصف
عدـ العلم بآّهوؿ ) ٫نالف ُب ذلك فيقوؿ: ر٘نو اهلل تعاىلكالسعدم 

فإهنم ٬ننعوف من بيع ما  ؛، كىذا ١نذكر ظاىركقت العقد يصًن اٞنعلـو ٠نهوالن 
 .(ٓ)(ىو أىوف منها جهالة

ُب ترجيح ىذا  ر٘نو اهلل تعاىلكعند التمعن ُب منحى الشيخ العثيمٌن 
ف التيسًن ُب األحكاـ مطلب كمقصد إحيث  ؛اٜنقالقوؿ نلحظ أنو ىو الفقو 

                                                           

 .ّٔ/ٔ:ٞنيسر( الفقو  ا(ُ
 .ُّٖ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِْٔ/ٓ :( الفتاكل الكربل(ّ
 . ِْٗ/ْ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 . ِٕ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ٓ
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 شرعي، فلماذا ننكر ما ٬نكن تصحيحو كنلغيو، كُب القاعدة األصولية يقولوف:
فلماذا يغلب  ؛كالبطالف ليس أصالن  ،(ُ))األصل ُب العقود ىو االنعقاد كاٛنواز(

، مع عدـ كجود مربر منطقي، بل إف مفاىيم األدلة الشرعية تدؿ على خالفو.
أف " عن اٞنسألة اليت يدخلها تفريق الصفقة: ذكرنا٥نن عندما قررنا اٞنسألة ك 

ككاف احملذكر من القوؿ َنواز  "،الصفقة تشتمل على أمرين ٬نكن الفصل بينهما
، أك الضابط تنتفي اٛنهالة كالغرر تفريق الصفقة ىو اٛنهالة كالغرر، كّٔذا الشرط

يرتتب منو ضرر على أحد  كما أف من الضوابط ُب تفريق الصفقة: أال
ٞنا ُب األخذ من ) اٞنتعاقدين، كقد أشار إىل ىذا الضابط بعض اٜننفية فقالوا:

تفريق الصفقة، كاإلضرار باٞنشرتم ُب تبعيض اٞنلك عليو، كالشفيع باألخذ 
يدفع الضرر عن نفسو، فال يتمكن من األخذ على كجو يكوف فيو إٜناؽ 

 ؛بياف الدبياف إىل تفصيل لطيف ُب اٞنسألةكأشار الشيخ د، (ِ)(الضرر بغًنه
إذا كاف تفريق الصفقة يفوت على أحد٨نا غرضو من ) فقاؿ ُب الرتجيح:

الصفقة، مل ٪نل التفريق، كإف كاف التفريق ال يفوت غرض كاحد منهما، جاز 
 .(ّ)(تفريق الصفقة برضا٨نا

  

                                                           

 .ٖٗ/ُ :( شرح التلويح على التوضيح(ُ
 .َُْ/ُْ :( اٞنبسوط(ِ
 .َُّ/ٖ :عاصرة( اٞنعامالت اٞنالية أصالة كم(ّ
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 المبحث الثامن:
 .البيع على بيع غير المسلمحكم 

 المسألة:: صورة أواًل 
شخص ثالث كقاؿ  ٍب أتى ،اؿػا بألف ريخر دارن باع شخص على آلو 

 دُّ فهذا التصرؼ يعمن أقل من الثمن الذم اشرتيت بو، للمشرتم: لدم دار مثلها بث
ا إذا كاف بٌن اٞنسلمٌن، كما ُب حديث كىذ فعل ١نـر قطعن ، ا على بيع أخيوبيعن 

الى ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمسوؿ اهلل أف ر عنهما،  اهلل تعاىلرضي عبداهلل بن عمر 
ذه عكس ى ، كىوكمثلو الشراء على شراء أخيو، (ُ)(يىًبيعي بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً 

بعضهم مع ُب حق اٞنسلمٌن كرد كالنص ىنا ، اٞنسألة، ككذا السـو على سـو أخيو
 إذا ،لمسلما لأيضن مل اشىذا التحذير  فأـ أخاص ّٔم فقط؟، ىو بعض، فهل 
 .؟الذمي اٞنعاىد أكالكافر  فعل ذلك مع

 :(2)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
القائلوف بأف اٞننع من البيع على بيع غًنه أك الشراء على شرائو ككذا السـو  .ُ

 .(ّ)كىم: اٜننابلة ،على سومو، ٢نتص فيما بٌن اٞنسلمٌن فقط
كغًن  ،(الى يىًبيعي بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً ) ث السابق:كحجتهم مفهـو اٜندي

بالنهي الوارد ُب  ؛ فيكوف غًن معينٍّ ا للمسلما كاف ليس أخن اٞنسلم أين 
 اٜنديث السابق، كمن ٍب ْنوز اٞنزايدة عليو.

 .(ْ)الكافر ال حرمة لوك  ،و كافرألنا فقالوا: ك كعللوا أيضن 
                                                           

 .ّْٖٖ، رقم: ّ/ٓ :كصحيح مسلم، ُِّٗ، رقم: َّٓ/ٓ :صحيح البخارم( (ُ
 .َُِ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ّٖٕ/ْ :( حاشية الركض اٞنربع(ّ
 .َُِ/ٖ :( حاشية الركض اٞنربع(ْ
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 من هني عن اٞنزايدة عليو، فيما ذكر القائلوف بدخوؿ الكافر الذمي ُب .ِ
 .(ّ)كالشافعية (ِ)كاٞنالكية (ُ)ا من األنواع، كىم: اٜننفيةسالفن 

كما ُب اٜنديث   (عىلىى بػىٍيًع أىًخيوً ) صلى اهلل عليو كسلمكقالوا بأف قولو 
 صلى اهلل عليو كسلما بل لزيادة التنفًن، كما ُب قولو السابق، ليس قيدن 

إذ ال خفاء ُب منع غيبة الذمي،  ؛(ْ)(ؾى أىخىاؾى ّنىا يىٍكرىهي ذًٍكري ) ُب الغيبة:
 .(ٓ)ككذا البيع على بيعو، كينبغي أف يكوف اٞنستأمن كذلك

ُب اٜنديث، خرجت ٢نرج الغالب  "أخيو"ف لفظة إ :كقاؿ بعضهم .ّ
 .(ٔ)ا ُب اٜنديثكليست قيدن 

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
القوؿ الثاٍل، كىو أنو ال ٩نوز اٞنزايدة على  ٘نو اهلل تعاىلر اختار الشيخ 

كعلل ، (ٕ)(كىذا القوؿ أقرب للعدؿ)إذ قاؿ:  ؛الذمي ُب البيع كالشراء كالسـو
ألف العدكاف على الكافر الذمي حراـ ال ) :ر٘نو اهلل تعاىلاختياره ذلك بقولو 

ك باألخ بناء على ذل لدـ كالعرض كاٞناؿ، كتقييد النيبإذ إنو معصـو ا ؛٪نل
 .(ٖ)(األغلب، أك من أجل العطف على أخيك، كعدـ التعرض لو

                                                           

 .ْْٖ/ّ :( النهر الفائق شرح كنز الدقائق(ُ
 .ْ/ٓ :زرقاٍل( الفتح الرباٍل فيما ذىل عنو ال(ِ
 .ّٗ/ِ: ( أسىن اٞنطالب ُب شرح ركض الطالب(ّ
 .ٖٕٓٔ، رقم: ُِ/ٖ :صحيح مسلم( (ْ
 .ْْٖ/ّ :( النهر الفائق شرح كنز الدقائق(ٓ
 ..ْ/ٓ :( الفتح الرباٍل فيما ذىل عنو الزرقاٍل(ٔ
 .َِِ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٕ
 .َُِ/ٖ: ( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٖ
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أخذ ّنذىب اٜننابلة ُب ىذه اٞنسألة، فرجح عدـ  ر٘نو اهلل تعاىلكابن تيمية 
 .(ُ)دخوؿ الكافر ُب النهي عن اٞنزايدة عليو

عدـ دخوؿ الكافر الذمي ُب رأم اٜننابلة  ر٘نو اهلل تعاىلكيرل ابن القيم 
 .(ِ)ىذا اٜنكم، فيجوز البيع على بيعو ك٥نوهُب 

ا يرجح قوؿ اٜننابلة ُب اختصاص أيضن  ر٘نو اهلل تعاىلكالشيخ السعدم 
 .(ّ)النهي ببيع اٞنسلم على بيع أخيو أك الشراء على شرائو

كمن  ر٘نو اهلل تعاىلأف اختيار الشيخ العثيمٌن  كاٞنالحظ ُب ىذه اٞنسألة،
ف من إإذ  ؛وتلاذم يعزز مفهـو ٚناحة اإلسالـ كعدٍب تعليلو يأخذ باٞننحى ال

اٜنقوؽ اليت ال اٞنسلمٌن، فهو مستحق لكثًن من ٗنوع ناؿ حق البقاء بٌن 
أك مستضعف، كيعامل ُب كثًن منها معاملة اٞنسلم من جهة  تشعره بأنو منبوذ

ىذا اٞنفهـو على خر ُب موضع آ ر٘نو اهلل تعاىلقد أكد اٜنقوؽ كالواجبات، ك 
حَّت أف ) فقاؿ: -لم يعامل ُب بعض اٞنواضع كاٞنسلمأف غًن اٞنس كىو-

لو دخل على القاضي رجالف أحد٨نا كافر  :قالوا تعاىل العلماء ر٘نهم اهلل
فيدخالف ٗنيعا ك٩نلساف  ؛كالثاٍل مسلم حـر عليو أف ٬نيز اٞنسلم بشيء

ُب فال يتحدث لواحد دكف اآلخر، كال يبش  ،اكيتحدث القاضي إليهما ٗنيعن 
 .(ْ)(كجو اٞنسلم كيكشر ُب كجو الكافر

                                                           

 .ُْْ/ْ :( اٞنستدرؾ على ٠نموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية(ُ
 .ٕٖٓ/ُ :( أحكاـ أىل الذمة(ِ
 .ِْٕ :( شرح عمدة األحكاـ(ّ
 .ٖٔ/ُ :( شرح رياض الصاٜنٌن(ْ
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بتقييد  قوم كلكنو معارض تعاىل ر٘نو اهللالعثيمٌن الشيخ أف اختيار  رلأك 
على مقارعة اٜنكم اٞننصوص عليو بال  لالنص الشرعي، كاٜنكم اٞنعلل ال يقو 

 إشكاؿ، كاألصل ُب األحكاـ أف ٓنمل على ظاىرىا.
جده لغًنه ُب ىذه مل أهلل تعاىل ر٘نو ا د لطيف البن تيميةكُب استطرا

 اٞنسألة، حوؿ حاؿ عقد من باع على بيع أخيو أك ساـ على سومو...، قاؿ:
فرؽ بٌن أف ٫نطب على خطبة أخيو كيستاـ على سومو كبٌن أف يبيع على )

فإف اٝناطب كاٞنستاـ مل يثبت ٟنما حق كإ٧نا ثبت ٟنما  ؛بيعو أك يبتاع على بيعو
م قد باع أك ابتاع فإف حقو قد ثبت على السلعة أك ِنالؼ الذ ،رغبة ككعد

 ،فإذا تسبب الثاٍل ُب فسخ ىذا العقد كاف قد زاؿ حقو الذم انعقد ،الثمن
 .(ُ)(كىذا يؤثر ما ال يؤثر األكؿ

  

                                                           

 .َّٔ/ٔ :( الفتاكل الكربل(ُ
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 المبحث التاسع:
 .بيع التورقحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
بػػػ  ا، ٍب يذىب إىل تاجر أك ما يسمىعندما ٪نتاج شخص ٞناؿ نقدن 

اؿ، على أف ػو اٞنقسط سلعة ٖننها ُب السوؽ عشرة آالؼ رييفيعط "ميقىسّْطو "
يسدده طالب الدين ميقىسَّطىة أك مرة كاحدة بعد أمد ١ندد مبلغ ٙنسة عشر 

بينو ا على شخص ثالث ليس اؿ، ٍب يذىب طالب الدين كيبيعها نقدن ػألف ري
ٞنطلوب، فهذه اٞنسألة على النقد ا ل، ليحصكبٌن اٞنقسط شراكة كال تواطؤ

النقد( ا ألنو اٟندؼ اٜنقيقي منها الوىرًؽى )كٚنيت تورقن ، (ُ)"التػىوىرُّؽً " اٞنعركفة بػػػ:
ط نفسو أك فإف باع صاحب الدين سلعتو على اٞنقسّْ كليس السلعة اٞنتبايع ّٔا، 

نىةً "على من تواطأ معو فهي مسألة  اٞننهي عنها ُنديث عبداهلل بن عمر  "الًعيػٍ
ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمأف رسوؿ اهلل  مااهلل تعاىل عنه رضي

سىلَّطى اللَّوي عىلىٍيكيٍم بًاٍلًعينىًة، كىأىخىٍذًبيٍ أىٍذنىابى اٍلبػىقىًر، كىرىًضيتيٍم بًالزَّرًٍع، كىتػىرىٍكتيمي اٛنًٍهىادى، 
 .(ِ)(، الى يػىٍنزًعيوي حىَّتَّ تػىٍرًجعيوا ًإىلى ًديًنكيمٍ ذيالِّ 
 

                                                           

 :( كالتورؽ: مصدر تورَّؽ، كالورًؽ بكسر الراء: الدراىم اٞنضركبة من الفضة )لساف العرب(ُ
ا لغًن البائع بأقل ٣نا ا: أف يشرتم سلعة بنسيئة ٍب يبيعها نقدن ، مادة: كرؽ( كاصطالحن ّٕٓ/َُ

 (.ِٓ/ٔ :اشرتاىا بو؛ ليحصل بذلك على النقد )الفقو  اٞنيسر
، رقم: ُّٔ/ُ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ّْْٔ، رقم: ُِٗ/ّ :سنن أيب داككد( (ِ

ِْْ.) 
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
كىو  ،(ْ)اٜننابلة (ّ)كالشافعية (ِ)القائلوف َنواز بيع التورؽ كىم: اٜننفية .ُ

 .(ٓ)اختيار السعدم
كىذه معاملة مستوفية  ،(ٔ)(كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى )و تعاىل:ـو قولكاستدلوا بعم
 عية فيجوز التعامل ّٔا، كال يوجد دليل على منعها.الشركط الشر 

، أىفَّ رىسيوؿى رضي اهلل تعاىل عنوكما استدلوا ُنديث أيب سعيد اٝندرم 
، فىجىاءىهي بًتىٍمرو  اٍستػىٍعمىلى رىجيالن  صلى اهلل عليو كسلماللًَّو  ٍيبػىرى عىلىى خى

ًنيبو  جى
ًٍر خى ) :صلى اهلل عليو كسلم ، فػىقىاؿى (ٕ) اأىكيلُّ ٕنى :  (؟ٍيبػىرى ىىكىذى قىاؿى

ا بًالصَّاعىٌٍنً، كىالصَّاعى  ٌٍنً الى كىاللًَّو يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإنَّا لىنىٍأخيذي الصَّاعى ًمٍن ىىذى
ثىًة، فػىقىاؿى  الى تػىٍفعىٍل، ًبٍع اٛنٍىٍمعى بًالدَّرىاًىًم، ٍبيَّ ) :صلى اهلل عليو كسلمبًالثَّالى

ًنيبن  الشاىد من اٜنديث: أف الصفقة غًن  ،(ٖ)(اابٍػتىٍع بًالدَّرىاًىًم جى
قصودة لذاهتا مَّت ما كانت بصورة صحيحة فهي جائزة، كبائع التمر اٞن

ا ألنو ماؿ ربوم ال يباع ّنثلو خر كلكن نظرن ىنا قصد اٜنصوؿ على ٕنر آ
 .ٌن ربويٌنباعو باٞناؿ ليشرتم بو التمر، كاٞناؿ مثلو ُب كوهنما مال

                                                           

 .ُِٗ/ٖ :ٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زاد ا(ُ
 .ٕٓٓ/ّ :( النهر الفائق شرح كنز اٜنقائق(ِ
 .ُِٔ/ٗ :( آّموع شرح اٞنهذب(ّ
 .ِّٕ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ْ
 .ّٖٗ/ْ :( توضيح األحكاـ من بلوغ اٞنراـ(ٓ
 .ِٕٓ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ٔ
 (.ُّٔ/ُ: ُب غرييب القرآف كاٜنديث( اٛننيب: جنس جيد من التمر )آّموع اٞنغيث (ٕ
 .ُْٔٔ، رقم: ْٕ/ٓ :، كصحيح مسلمَُِِ، رقم: ّْٔ/ٓ :صحيح البخارم( (ٖ
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ألفَّ اٞنشرتم مل يبعها على البائع ) :أف قالوا اىذ قوٟنملك٣نا عللوا بو 
عليو، كعمـو النصوص تدؿ على جوازىا، ككذلك اٞنعىن؛ ألنَّو ال فرؽ 
، أك يشرتيها  بٌن أف يشرتيها ليستعملها ُب أكلو أك شربو أك استعماؿو
لينتفع بثمنها، كليس فيها ٓنيل على الربا بوجو من الوجوه، مع دعاء 

عت إليو اٜناجة كليس فيو ١نظور شرعي مل ٪نرمو اٜناجة إليها، كما د
 .(ُ)(الشارع على العباد

كركاية عن اإلماـ  ،(ِ)كىم: اٞنالكية ،القائلوف بكراىة بيع التورؽ .ِ
 .(ّ)أ٘ند

، فكأهنم جعلوا (ْ)كعللوا بأف ىذه اٞنعاملة ال يدخل فيها إال مضطر
ر٘نو ن القيم الكراىة مقابل االستغالؿ، كاٛنواز مقابل الضركرة، قاؿ اب

عندما علل الكراىة  ر٘نو اهلل تعاىلعن اإلماـ أ٘ند  اهلل تعاىل
 .(ٓ)(كىذا من فقهو) باالضطرار:

، كاختارىا (ٔ)كىم: ركاية عن اإلماـ أ٘ند ،القائلوف بتحرَل بيع التورؽ .ّ
 .تعاىل ر٘نهم اهلل (ٖ)كابن القيم (ٕ)ابن تيمية

                                                           

 .ّٖٗ/ْ :( توضيح األحكاـ من بلوغ اٞنراـ(ُ
 .َُٓ/ٓ :( منح اٛنليل شرح ٢نتصر خليل(ِ
 .ّّٕ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ّ
 .ُّٓ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 .ُّٓ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ٓ
 .ّّٕ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ٔ
 .َِّ/ِٗ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ٕ
 .ُٕٓ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ٖ
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ربا، كأنو ال يوجد فرؽ بينها على ال كعللوا ٓنر٬نهم ٟنا أف فيها ٓنايالن 
إذ  ؛كبٌن العينة، بل قالوا إهنا أشد كلفة على طالب الدين من العينة

هنا تضطره للبحث عن شخص ثالث قد ال يقدر السلعة قدرىا كما إ
 .(ُ)قدرىا صاحبها

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
لتورؽ، كلكنو َنواز بيع ا القوؿ ر٘نو اهلل تعاىلاختار الشيخ العثيمٌن 

 ف ٓنققت كإال مل ْنز، كىي:إضبطها بشركط ثالثة 
  الطريق  أف يتعذر عليو اٜنصوؿ على اٞناؿ بطريق مباح غًن ىذا .ُ

 .أك السلم (ِ)كالقرض
 ا لذلك حاجة بينة.أف يكوف ١نتاجن  .ِ
 .(ّ)أف تكوف السلعة اليت سيقع عليها العقد ٣نلوكة للبائع قبل تنفيذ العقد .ّ

أم يوجد فيو ال التأمل ُب ىذه الشركط ٤ند أف الشرط الثالث كعند 
 السلعة علىالبائع لك أف ٬نعاملة بدكف اٞن كال ٬نكن تصحيح ،إشكاؿ

ماال ٬نلك، أما الشرطاف الشخص بيع كىي: الصحيح، كىذا متعلق ّنسألة 
، أك جائزة فتطلق فاٞنسألة دائرة بٌن: ؛األكؿ كالثاٍل فهما تقييد ال حاجة لو

ىا باٜناجة أك الضركرة فال ٥نتاج للبحث الطويل ارمة فتمنع، فإف ربطن١ن
 أف اٞنضطر معذكر ّنثل ىذه التصرفات. :األنو متقرر شرعن  ؛َنوازىا

                                                           

 .ُٕٓ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ُ
ينتفع بو كيرد بدلو، كُب تعريفو خالؼ بٌن الفقهاء  ُب اصطالح الفقهاء: دفع ماؿ ٞنن( القرض (ِ

 (.َّّ/ِ :يرتتب عليو بعض الضوابط )الفقو على اٞنذاىب األربعة
 .ُِِ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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كلذا كاف القوؿ الصحيح أهنا جائزة ال غبار عليها، كسبب ذلك أهنا 
معاملة صحيحة مستوفية للشركط ال يوجد فيها مانع ظاىر، فالبيع صحيح 

يىا ) تعاىل: كالبيع بأجل مباح لقولو، (ُ)(كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى )تعاىل:اتو لقوؿ اهلل بذ
ٍينو ًإىلى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي  ايػىٍنتيٍم ًبدى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى  .(ِ)(أىيػُّهى

مالت كألف األصل ُب الشرع حل ٗنيع اٞنعا) :ر٘نو اهللقاؿ الشيخ ابن باز 
 .(ّ)(، كال نعلم حجة شرعية ٕننع ىذه اٞنعاملةما قاـ الدليل على منعو إال

ف اٞنقصود من ىذه اٞنعاملة اٞناؿ ال السلعة، إكأما قوؿ بعض احملققٌن: 
ف ٗنيع التجارات إإذ  ؛ال يقدح ُب صحة اٞنعاملةكلكنو فهذا أمر صحيح 

أف  بيع فيو ىدفوا لو ١نل ياٟندؼ منها اٞناؿ ال السلع بذاهتا، فهل ْند تاجرن 
يبيعها ليحصل ف يهديها للناس، أليس اٟندؼ منها أ عنده أك أفالسلع تبقى 

 .(ْ)(كالبيع ٞنلك الثمن مقصود مشركع) :ر٘نو اهلل، يقوؿ ابن تيمية على اٞناؿ
ما كوهنا تشبو بعض اٞنسائل الربوية أك أهنا تفرتؽ عن مسائل البيع ألنو كأ

بل ىي إىل  ،ف ىذا أمر غًن مسلمإ :اٍل، فيقاؿمضموف فيها اٝنسارة للبائع الث
بل ُب بعض  ،ف اٝنسارة غًن مضمونة فيهاإالبيع أقرب من الربا ُب صورهتا، ٍب 

 كتأخر ااألحياف تكوف السلعة مرُنة للمشرتم، فكم من سلعة اشرتيت تورقن 
بثمن حاؿ أكثر ٣نا اشرتاىا بو مؤجلة، صاحبها باعها بائعها فحصل ارتفاع ف

 .ايقع فيو التورؽ حالين أمثلة كثًنة، كىي غالب ما  سهماألؽ ُب التورٌ  ُبكلعل 

                                                           

 .ِٕٓ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ُ
 .ِِٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ِ
 .َٓ/ُٗ :( ٠نموع فتاكل ابن باز(ّ
 .ُّٓ/ٔ :( الفتاكل الكربل(ْ
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ما تقدـ ُب  :كىو ،أمر مهم لتماـ ىذه اٞنعاملة من التنبيو علىىنا ال بد ك 
أف ال تتم  :، كىور٘نو اهلل تعاىلالشرط الثالث من شركط الشيخ العثيمٌن 

تٌن للسلعة كأف ٪نوزىا حيازة العملية األكىل كالثانية قبل ملك البائع ُب اٞنعامل
ف باع قبل ذلك، يكوف باع ما مل يدخل ٓنت ملكو، كىذا منهي إألنو  ؛شرعية

 .(ُ)(الى تىًبٍع مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى ) :صلى اهلل عليو كسلمعنو بقولو 
 

  

                                                           

، رقم: ُِّ/ٓ :كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،ُُُّٓ، رقم: ِٓ/ِْ :مسند أ٘ند( (ُ
ُِِٗ.) 
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 المبحث العاشر:
 ؟.(ُ)ث خيار الشرطىل يور 

 : صورة المسألة:أواًل 
ا فإف للمشرتم كالبائع خيارن  ،البيع خر سيارة كًبإذا اشرتل شخص من آ

عن  اما داما مل يتفرق ،خاللو، كىو خيار آّلسمن  يستطيعاف فسخ البيع 
كقد ال  فقد يوجدا ،خراف طارئافٟنما خياراف آكما أف ،  ابعضيهما عرفن 

كمن ، خيار الغ نخيارا العيب ك  :ك٨نا ، حسب حالة البيع كاٞنبيع،فيوجدا
 ،بيوع بٌن اٞنسلمٌن على أحسن سبك كأسلم طريقةحرص الشرع على ٕناـ ال

كخيار الشرط أف يقوؿ ، ا للمتعاقدين كىو خيار الشرطا اختيارين فقد شرع خيارن 
 ك٪ندد مدة يرل أهنا كافية لو ،يل اٝنيار ٞندة كذا :أك كال٨نا أحد اٞنتبايعٌن
 لو أف مستحق خيار الشرط مات كمل :كموضع البحث ىنا، (ِ)للقناعة باٞنبيع

 .أنو ينقضي ّنوتو؟ يار لورثتو أـفهل ينتقل اٝن ،كقت خيار الشرط ينتوً 
 :(3)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 

القائلوف بأف خيار الشرط ينقطع باٞنوت، كال ينتقل للورثة، كبو قاؿ:  .ُ
 .(ٓ)كاٜننابلة (ْ)اٜننفية

                                                           

( خيار الشرط: أف يكوف ألحد العاقدين أك لكليها أك لغًن٨نا اٜنق ُب فسخ العقد أك إمضائو (ُ
ء على أٍل باٝنيار اٞندة خالؿ مدة معلومة، كأف يقوؿ اٞنشرتم للبائع: اشرتيت منك ىذا الشي

 (.َُّٗ/ْ :)الفقو اإلسالمي كأدلتو الفالنية
 .َُّٗ/ْ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ِ
 .ِّٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
 .ُْ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ْ
 .ِّْ/ْ :( حاشية الركض اٞنربع(ٓ
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بأف اختيار اإلمضاء أك ) الشرط فقالوا:كعللوا لقوٟنم بعدـ توريث خيار 
الفسخ ال يكوف إال من قبل اٞنشرتم الذم مات، فال ندرم اآلف ىل 

 .(ُ)(يريد اإلمضاء أك يريد الفسخ فيبطل
مشيئة كترٌك، ) ف خيار الشرطإا ُب تعليلهم لعدـ توريثو: كقالوا أيضن 

 .(ِ)(ألنو ال يقبل االنتقاؿ ؛كذلك ال يتصور فيو اإلرث
، فإف للموصي  ،كألف خيار الشرط حق ال ٬نلك بو ...) ا:وا أيضن كقال

 .(ّ)(اٝنيار ُب فسخها قبل اٞنوت، كال ينتقل ىذا اٝنيار إىل كارثو
 (ْ)القائلوف بأف خيار الشرط ينتقل للورثة، كبو قاؿ: اٞنالكية .ِ

 .(ٔ)كرجح ىذا القوؿ الشيخ عبدالر٘نن السعدم ،(ٓ)كالشافعية
كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف ) :سبحانو كتعاىلاهلل  قوؿب كاستدلوا

من اٜنقوؽ اٞنالية اليت خيار الشرط  لشاىد: أفكا ،(ٕ)(ملٍى يىكيٍن ٟنىينَّ كىلىده 
 تركها الزكج، فللوارث حق فيها كغًنه من اٜنقوؽ.
ا كرثو ُنقوقو، كالدين كعللوا لقوٟنم ىذا فقالوا: )كألف كل من كرث شيئن 

 .(ٖ)لرىن كغًنه(كا
                                                           

 .ِّٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُْ/ِ :الختيار لتعليل اٞنختار( ا(ِ
 . ُٓ/ّ :( شرح ٢نتصر الطحاكم(ّ
 .َِٖ/ّ :( اٞندكنة(ْ
 .َِٓ/ٗ :( آّموع شرح اٞنهذب(ٓ
 .ِِٖ :( الفتاكل السعدية(ٔ
 .ُِ، من اآلية رقم: النساء( سورة: (ٕ
 .ِّٓ/ِ :( اإلشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼ(ٖ
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 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
 - ار باؽ كللوارث حق اٞنطالبةأف اٝني -القوؿ الثاٍل ر٘نو اهلل تعاىل اختار 

كىذا ىو القوؿ الصحيح أنو ينتقل اٜنق إىل الورثة، كٟنم اٝنيار بٌن ) بو:
 .(ُ)(اإلمضاء أك الفسخ

اآلية اليت استدؿ ّٔا أصحاب القوؿ، كىي ُب معىن كقاؿ الشيخ ر٘نو اهلل 
ككلمة ) (ِ) (كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف ملٍى يىكيٍن ٟنىينَّ كىلىده ) قوؿ اهلل تعاىل:

( تشمل) ألهنم  ؛مرتككاتو من أعياف أك منافع أك حقوؽ ... كل  ككلمة )تػىرىؾى
 .(ّ)(كرثوه من مورثهم على ىذا الوجو

 :صلى اهلل عليو كسلماٞنعىن اٞنفهـو من قوؿ الرسوؿ  ىذا القوؿ متفق معك 
، فهذا (ْ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىالىالن  اميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ػال)

سبحانو اهلل الشرط ثابت بدليل شرعي، كىو اٜنديث السابق، كعمـو قوؿ 
اٞنوت إزالة لألصل  ه بعدؤ كإلغا ،(ٓ)(ٍكفيوا بًاٍلعيقيودً يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أى : )تعاىلك 

كلو أننا نظرنا إىل ىذا ، كال دليل عليو ،كىذا األمر مفتقر إىل دليل ،عن مكانو
الشرط من منظور حقوقي، لوجدنا أنو جاء ٛنلب نفع ٞنن ىو حق لو أك دفع 

ذا ألغي فنحن ُب من البيع اٞنعقود عليو، كإ اجزءن  دُّ ضر عنو، فهو ُب النهاية يع
 اٜنق اٞنايل، كىو من الظلم غًن اٞنربر ٞنن كقع عليو. اٜنقيقة نقصنا ىذا

                                                           

 .ِْٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُِ، من اآلية رقم: النساء( سورة (ِ
 .ِْٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ْ
 .ُ( سورة اٞنائدة، من اآلية رقم: (ٓ
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يقوؿ ، (ُ))يقـو الوارث مقاـ مورثو ُب كل شيء( كُب القاعدة الشرعية:
ألنو ٞنا مات ) ُب شرح ىذه القاعدة: ر٘نو اهلل تعاىلالشيخ عبدالر٘نن السعدم 

، ناب اٞنيت كانتقل مالو إىل كرثتو، كىو  ما خلفو من أعيافو أك ديوفو أك حقوؽو
الوارث مينىاب ميوىرّْثًًو ُب ٢نلفاتو، فيطالب بالديوف اٞنتعلقة باٍلمىٍوريكث، كيقضي 
الوارث ديونو كيػينػىفّْذي كصاياه، إف مل يكن لو كىًصيّّ، كلو أف يتصرؼ ُب الرتكة 

ألنو مل يكن  ؛كلكن ال يطالب الوارث بأكثر ٣نا كصل إليو من الرتكة ،...
للميت، كإ٧نا كاف ّننزلة النائب عنو ُب موجوداتو، ككذاؾ يتلقى عنو  اشريكن 

أموالو كحقوقو، مثل خيار العيب كالغ ن كالتدليس، كمثل: الرىوف كالضمانات 
 ك٥نوىا، كإ٧نا اختلف العلماء: ىل يقـو مقامو ُب خيار الشرط كُب حق الشفعة

  .(ِ)(مقامو فيها كغًنىا إذا مل يطالب بذلك، كالصحيح قيامو

                                                           

 .َُٖ :( القواعد كاألصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة(ُ
 .َُٖ :األصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة( القواعد ك (ِ
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 المبحث الحادي عشر:
 .اختالف المتبايعين عند أيهما حدث العيبحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
، كبعد ٕناـ البيع كمضي مدة عليو، تقدـ خر منزالن اشرتل شخص من آ

 ؛ا ٔنفيض الثمن أك اإلقالة من ىذه الصفقةاٞنشرتم بشكول على البائع طالبن 
ا أنو زؿ، فأنكر البائع كجود ىذا العيب عند البيع، مدعين لوجود خلل ُب اٞنن
ستجابة لطلب اٞنشرتم بسبب فهل ٩نرب البائع على اال، حصل بعد الشراء

رتض عند البيع أك ُب أـ ترد دعول اٞنشرتم ألف البيع قد انعقد كمل يع، اٝنلل؟
 ،لعيوب تؤثر ُب توجيو اٜنكم فيها؟كىل أحواؿ ا، كقت اٝنيار؟

 ةإف العيوب ُب البيع من جه :الفقهاء ُب ىذه اٞنسألة فقالوافصل كقد 
 :(ُ)كقت حدكثها تنقسم إىل قسمٌن ك٨نا

مثالو ُب حق ، حد٨نا، فهنا القوؿ قولو بال ٬نٌنأف يتحتم تصديق أ .ُ
 فهذا ال ٬نكن أف يكوف خلالن  ؛ضعيفة اٞنشرتم: أف تكوف أساسات البيت

أف يشرتم ّٔيمة كبعد أسبوع يردىا  كمثالو ُب حق البائع:، ابل أصلين  احادثن 
 كفيها جرح ينزؼ بشدة، فهذا ال ٬نكن تصديق أنو حدث قبل العقد.

ة أف ٪نتمل حدكثو عند أحد العاقدين، مثالو: باع سيارة كبعد مدة قصًن  .ِ
  ُب احملرؾ.الن عاد اٞنشرتم كادعى أف فيها خل

ك١نتمل أنو فهذا العيب ١نتمل أنو كاف عند البائع كأخفاه أك خفي عليو، 
 .الؼكُب ىذه اٞنسألة حصل اٝن، عند اٞنشرتم بسبب سوء االستعماؿ نشأ

                                                           

 .ِّْ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
 .(ِ)القائلوف باعتبار قوؿ اٞنشرتم مع اليمٌن، كبو قاؿ: اٜننابلة .ُ

ت مذىب كىذا القوؿ من مفردا) :ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ ابن عثيمٌن 
 . (ّ)(اٜننابلة

ألف األصل براءة ذمتو، كعدـ كقوع ) فقالوا: كعللوا لقوٟنم ىذا
أف العيب فوات جزء ُب ) ا:كقالوا أيضن ، (ْ)(العقد على ىذا العيب

البيع كىو الكماؿ، فاٞنعيب قد فاتو الكماؿ، كاألصل عدـ قبض 
ؿ ىذا اٛنزء الفائت، كالذم يدعي عدـ قبضو اٞنشرتم، فيكوف القو 

كاشرتطوا اليمٌن الحتماؿ صدؽ البائع، فيحلف  .(ٓ)(قوؿ اٞنشرتم
 .(ٔ)ىذا العيبباهلل أنو اشرتاه كبو 

 .(ٕ)كألف األصل براءة ذمتو، كعدـ كقوع العقد على ىذا العيب
على اشرتاط اليمٌن من اٞنشرتم فقاؿ:  ر٘نو اهللكعلق ابن عثيمٌن 

 .(ٖ)عدـ اٜناجة لول ؛إذا قبلنا قوؿ اٞنشرتم فال يشرتط أف ٪نلف

                                                           

 .ِّٓ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ِِٔ/ّ :( كشاؼ القناع عن منت اإلقناع(ِ
تيمية كابن . كالكثًن من احملققٌن ُب اٞنذىب، كابن ِّٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ

 القيم كالسعدم كالعثيمٌن كغًنىم ر٘نهم اهلل تعاىل مل يوافقوىم عليو.
 .ّّْ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ْ
 .ِّٓ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
 .ِِٔ/ّ :( كشاؼ القناع عن منت اإلقناع(ٔ
 .ّّْ/ْ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ٕ
 .ِّٓ/ٖ :شرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( ال(ٖ
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 (ِ)كاٞنالكية (ُ)القائلوف باعتبار قوؿ البائع، كبو قاؿ: اٜننفية .ِ
 .(ٔ)كالسعدم (ٓ)كابن القيم (ْ)ه ابن تيميةر كاختا ،(ّ)كالشافعية

 صلى اهلل عليو كسلمكاستدلوا ُنديث عمرك بن شعيب أىفَّ النَّيبَّ 
 : ككجو  ،(ٕ)(عىلىى اٍلميدَّعىى عىلىٍيوً البػىيػّْنىةي عىلىى اٍلميدًَّعي، كىاليىًمٌني )قىاؿى

ألنو اٞنطالب ُب ىذه  ؛ىو اٞنشرتم اىن: أف اٞندعي االستشهاد
، مع عليو ىو البائع، فيكوف القوؿ قوؿ البائعاٞنسألة، كاٞندعى 

 ا بنص اٜنديث.مطالبتو باليمٌن أخذن 
، أف عنو رضي اهلل تعاىلكما استدلوا ُنديث عبداهلل بن مسعود 

: صلى اهلل عليو كسلم النَّيبّْ  ًإذىا اٍختػىلىفى اٍلبػىيػّْعىاًف، كىالسٍّْلعىةي كىمىا ) قىاؿى
، فىاٍلقىٍوؿي مىا قىاؿى اٍلبىاًئعي، أىٍك يػىتػىرىادَّافً   .(ٖ)(ًىيى

: اٞندعي ىو: من دعى عليو تقوؿ القاعدةكلتحديد اٞندعي من اٞن
 .(ٗ)إذا ترؾ اٝنصومة ترؾ
                                                           

 .ّٕٖ/ّ :( النهر الفائق شرح كنز الدقائق(ُ
 .ُٓٓ/ِ :( التلقٌن ُب الفقو اٞنالكي(ِ
 .ِْٕ/ْ :( العزيز شرح الوجيز(ّ
 .ّٓٗ/ِٗ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ْ
 .ٔٓ/ُ :( الطرؽ اٜنكمية ُب السياسة الشرعية(ٓ
 .ٕٓ :لفقهية( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل ا(ٔ
، رقم: ٗٓٓ/ُ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُُّْ، رقم: ُٗ/ّ :سنن الرتمذم ((ٕ

َِٖٓ.) 
 (.ُِِّ، رقم: ُٔٔ/ٓ: كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،ْْْٔ، رقم: ْْٔ/ٕ :مسند أ٘ند( (ٖ

ُِِّ.) 
 .ُْ/َُ :( اٞنوافقات ُب أصوؿ الشريعة(ٗ
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األصل سالمة اٞنبيع كصحة  كما عللوا لقوٟنم بأف قالوا: ألف
أنو يستحق فسخ البيع، كالبائع ينكره،  اٞنشرتم يدعيالعقد، ك 

ألف دعواه بعد لزـك العقد، كىي دعول أمر ، (ُ)كالقوؿ قوؿ اٞننًكر
 .(ِ)حادث كاألصل عدمو، فال يقبل إال ببينة

إذ األصل بقاء ما كاف على ما كاف،  ؛الظاىر يشهد لو كقالوا:
عىٍقد كاستمرارهفاألصل لزـك ال

(ّ). 
 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 

أف القوؿ قوؿ البائع  القوؿ الثاٍل كىو: ر٘نو اهللالشيخ العثيمٌن اختار  
ك٣نا قالو  ،(ْ)(لألثر كالنظر ؛كىو القوؿ الراجح) :هلل تعاىلر٘نو امع ٬نينو، فقاؿ 
كإذا كاف ال يقبل قوؿ اٞنشرتم ُب ) :ُب التعليل الختياره ىذا ر٘نو اهلل تعاىل

 .(ٓ)(أصل العيب، فكذلك ال يقبل قولو ُب زمن العيب
كُنسب ما تقدـ يتضح اتفاؽ عامة العلماء منهم بعض ١نققي مذىب 
اٜننابلة اٞنتقدمٌن، على أف القوؿ قوؿ البائع مع ٬نينو، كأنو اٞنقصود باٞندعى 

يتضح قوة تعليلهم، كتوافقو مع كما ،  لفهم أصحاب القوؿ األكؿ اعليو، خالفن 
 اد اٞنصطلحات كاٞنفاىيم بدقة، درءن نصوص الشريعة، كاليت حرصت على ٓندي

 ا للخصومة.للنزاع كرفعن 

                                                           

 .ٖٕ/ٔ :( الدرر السنية ُب األجوبة النجدية(ُ
 .ّٕٖ/ّ :النهر الفائق شرح كنز الدقائق( (ِ
 .َّ/ْ :تبيٌن اٜنقائق شرح كنز الدقائق( (ّ
 .ِّٔ/ٖ :(  الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
 .ِّٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
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 :الثاني عشرالمبحث 
 .التصرف في المبيع قبل قبضوحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
خر سيارة معينة، كقبل قبض اٞنشرتم للسيارة اٞنذكورة باع شخص آل

الشرعي، جاء شخص ثالث يرغب بشراء ىذه السيارة، فرغب اٞنشرتم  القبض
األكؿ ببيعها لو، فباعها كأخذ اٞناؿ، ٍب أحالو على البائع األكؿ الستالمها، أك 

فهل ىذا البيع صحيح ، سلمها لكأقاؿ لو: انتظر حَّت اقبضها منو، ٍب 
حد ٗنيع كىل تت، لو أك بعضو لذمة أخرل قبل القبض؟كىل ٩نوز نق، معترب؟

 . اٜنكم من جهة البيع قبل القبض؟السلع ُب
كقبل اٜنديث عن التصرؼ ُب اٞنبيع قبل قبضو، نشًن فقط إشارة ٞنسألة 
مهمة ىنا كىي: ما ٪نصل بو القبض، كىذه اٞنسألة اختلف العلماء فيها 

، بل فقط نشًن إىل اٞنفهـو العاـ ٜندكد ليس ىنا ٠ناؿ حصرها، ا متشعبن اختالفن 
أف اٞنذاىب الثالثة: اٞنالكية كالشافعية كاٜننابلة، يركف أف قبض   كىي:القبض، 

كل شيء ُنسبو، فاٞنكيل بكيلو كاٞنوزكف بوزنو كاٞنعدكد بعده كاٞنذركع بذرعو، 
يسًنه أك ما دؿ عليو العرؼ  ا بنقلو، كاٞننقوؿ ُنيازتو أك حيازة ماكاٞنبيع جزافن 

إف  :اٜننفية مل يفصلوا بل قالواك ، كالعقار كاألصوؿ بتخليتو للمشرتمفيو، 
بعدـ صحة  ناقول كما أف ،(ُ)القبض فقط بالتخلية بٌن اٞنشرتم كسلعتو

التصرؼ باٞنبيع قبل قبضو ال يعين عدـ صحة البيع، فقد يصح البيع كيلـز 
 .(ِ)كلكن ال يتصرؼ اٞنشرتم باٞنبيع قبل قبضو

                                                           

 .ُِّ/ٗ :( اٞنوسوعة الفقهية الكويتية(ُ
 .ّٔٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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٣نا  تص بالبيع ك٥نوهبيع قبل قبضو، ٫نأف البحث بالتصرؼ ُب اٞن كما أنبو إىل
فيو عوض مايل، أما ما سواه كالصدقة كاٟنبة كاٟندية ك٥نوىا ٣نا ال يقصد بو 

قاؿ: كينَّا مىعى  بن عمراكُب حديث  ألنو تربع ١نض، ؛فإنو ال إشكاؿ فيو ،اٞنعاكضة
، فىكىا صلى اهلل عليو كسلمالنَّيبّْ  فى يػىٍغًلبييًن ُب سىفىرو، فىكيٍنتي عىلىى بىٍكرو صىٍعبو لًعيمىرى

ـي فػىيػىٍزجيريهي عيمىري  ، فػىيػىٍزجيريهي عيمىري كىيػىريدُّهي، ٍبيَّ يػىتػىقىدَّ ـى اٍلقىٍوـً ـي أىمىا صلى اهلل  كىيػىريدُّهي، فػىقىاؿى  فػىيىتػىقىدَّ
: عليو كسلم : ،(ًبٍعًنيوً ) لًعيمىرى : ىيوى لىكى يىا رىسيوؿى اللًَّو، قىاؿى  فػىبىاعىوي ًمنٍ  ،(ًبٍعًنيوً ) قىاؿى

، تىٍصنىعي بًًو مىا ) :صلى اهلل عليو كسلمسيوًؿ اللًَّو، فػىقىاؿى رى  ىيوى لىكى يىا عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عيمىرى
 .(ِ)مل يقبضو بعدىو ، ك البن عمر صلى اهلل عليو كسلمفوىبو  ،(ُ)(ًشٍئتى 

 :(3)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
ترب ٩نوز بيع أم سلعة إال بعد قبضها القبض اٞنع أنو الالقائلوف ب .ُ

كابن  (ٔ)كابن تيمية (ٓ)كبعض اٜننفية (ْ)الشافعية :كبو قاؿ ،عرفنا
 .(ٖ)كالسعدم (ٕ)القيم

                                                           

 .ُُِٓرقم:  ،ُّٕ/ٓ :البخارم صحيح( (ُ
على عدـ جواز بيع الشيء قبل قبضو من مالك آخر، كلكنهم اختلفوا ُب مدل  ( الفقهاء اتفقوا(ِ

عمـو اٜنكم كإطالقو كتقييده، الختالؼ ركايات األحاديث اٞنانعة منو، أك بسبب تأكيل معىن 
 .(َُْٓ/ٕ :)الفقو اإلسالمي كأدلتو ديث، أك للعمل بظاىر اٜنديث فقطاٜن

أٗنل األقواؿ ُب قولٌن فقط، قوؿ  كنلحظ أف الشيخ ،ّٕٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
 اٜننابلة بالتفصيل، كالقوؿ باٞننع مطلقان، كمل يشر لتفصيالت اٞنذاىب األخرل اليت ذكرناىا ىنا.

 .َِٕ/ٗ :( آّموع شرح اٞنهذب(ْ
 .ِْٖ/ٖ :( البناية شرح اٟنداية(ٓ
 .َّٗ/ٓ :لفتاكل الكربل( ا(ٔ
 .ِّٔ/ٗ :سنن أيب داككد( حاشية ابن القيم على عوف اٞنعبود شرح (ٕ
 .َّْ :( الفتاكل السعدية(ٖ
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 رضي اهللعمر  ابناستدلوا َنملة من األحاديث منها، حديث ك 
وي فىالى يىًبيعي  امىًن ابٍػتىاعى طىعىامن ) :صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: قىاؿى  عنو

 ، كىذا اٜنديث نص ُب اٞنسألة.(ُ)متفق عليو (حىَّتَّ يػىٍقًبضىوي 
قاؿ: ابٍػتػىٍعتي  ماعنه رضي اهلل تعاىلبن عمر ديث اكما استدلوا ُن

ٍبتيوي لًنػىٍفًسي، لىًقيىيًن رىجيله فىأىٍعطىاٍل ًبًو رًٍُنن  ازىيٍػتن   اُب السُّوًؽ، فػىلىمَّا اٍستػىٍوجى
خىٍلًفي ى يىًدًه، فىأىخىذى رىجيله ًمٍن ًربى عىلى ، فىأىرىٍدتي أىٍف أىضٍ احىسىنن 

: الى تىًبٍعوي حىٍيثي ابٍػتػىٍعتىوي  ، فػىقىاؿى ًبًذرىاًعي، فىاٍلتػىفىتُّ فىًإذىا زىٍيدي ٍبني ثىاًبتو
، فىًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو  : نػىهىى صلى اهلل عليو كسلمحىَّتَّ ٓنىيوزىهي ًإىلى رىٍحًلكى

ا التُّجَّاري إً أىٍف تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي  . (ِ)ىلى رًحىاٟنًًٍم.تػيٍبتىاعي، حىَّتَّ ٪نىيوزىىى
ا نص على القبض كعلى أمر زائد عليو، كىو نقلو من كىنا أيضن 

شار إىل ىذا األمر مكاف القبض إىل ١نل التاجر اٝناص بو، كقد أ
كإذا ٘نل أىل اٞنذىب ) فقاؿ: ر٘نو اهلل تعاىلالسعدم  الزائد

نػىهىى أىٍف تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي " :السابق اٜنديث مذىب اٜننابلة
اًٟنًمٍ   :على الكراىة، كحديث "تػيٍبتىاعي، حىَّتَّ ٪نىيوزىىىا التُّجَّاري ًإىلى رًحى

على اٛنواز،  (ّ)متفق عليو "فىالى يىًبٍعوي حىَّتَّ يىٍستػىٍوًفيىوي  امىًن ابٍػتىاعى طىعىامن "
 .(ْ)(اٛنواز، حصل اٛنمع بٌن اٜنديثٌن

                                                           

 .ِِّٗ، رقم: ٖ/ٓ :، كصحيح مسلمُِّّ، رقم: َّْ/ٓ :صحيح البخارم( (ُ
 كحسنو األلباٍل كما ُب حاشية الكتاب نفسو. ،َُّٓ، رقم: ََّ/ّ :سنن أيب داككد( (ِ
 .ُّٕٗ، رقم: ٕ/ٓ :، كصحيح مسلمُِِٔ، رقم: َّّ/ٓ :صحيح البخارم( (ّ
 .ِٗٗ :( الفتاكل السعدية(ْ
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 ٩نوز التصرؼ باٞنبيع قبل قبضو، ُب اٞننقوالت دكف القائلوف بأنو ال .ِ
 .(ُ)العقارات، كبو قاؿ اٜننفية

ا، فال يتعلق بو غرر لبن مأموف اٟنالؾ غا بأف اٞنبيع...)كعللوا لقوٟنم 
ألف القبض اٜنقيقي إ٧نا  ؛كاٞنراد باٜنديث النقلي، االنفساخ...

 .(ِ)( بدالئل اٛنوازيتصور فيو، كعمالن 
ُب كل شيء إال ٩نوز التصرؼ ُب اٞنبيع قبل قبضو  القائلوف بأنو .ّ

 .(ّ)، كبو قاؿ اٞنالكيةالطعاـ
صلى اهلل  أنو قاؿ: قىاؿى  رضي اهلل عنهمابن عمر كاستدلوا ُنديث ا

 ،(ْ)متفق عليو (فىالى يىًبيعيوي حىَّتَّ يػىٍقًبضىوي  اطىعىامن  مىًن ابٍػتىاعى ) :عليو كسلم

 .(ٓ)ِنالفو فاٜنديث نص ُب الطعاـ، فما سواه يكوف
ما ٫نالف ٔنصيص اٜننفية  السابق كلكن ُب حديث ابن عمر

: نػىهىى أىٍف صلى اهلل عليو كسلمكاٞنالكية، كىو قولو أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو 
اًٟنًٍم. تػيبىاعى السّْلىعي حىٍيثي تػيٍبتىاعي، حىَّتَّ ٪نىيوزىىىا  .(ٔ)التُّجَّاري ًإىلى رًحى

أنو قاؿ:  رضي اهلل تعاىل عنوديث حكيم بن حزاـ ُن كما استدلوا
، ايىا رىسيوؿى اهلًل، ًإٍلّْ أىٍشرتىًم بػيييوعن  لُّ يل ًمنػٍهىا، كىمىا ٪نيىرَّـي عىلىيَّ ، فىمىا ٪نًى

، فىالى تىًبٍعوي حىَّتَّ افىًإذىا اٍشتػىرىٍيتى بػىيػٍعن ) :صلى اهلل عليو كسلمقىاؿى 
                                                           

 .ِْٖ/ٖ :( البناية شرح اٟنداية(ُ
 .ٖ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ِ
 .ْٕٓ/ِ :( اإلشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼ(ّ
 .ِِّٗ، رقم: ٖ/ٓ :، كصحيح مسلمُِّّ، رقم: َّْ/ٓ :صحيح البخارم( (ْ
 .ْٕٓ/ِ :( اإلشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼ(ٓ
 .كما ُب حاشية الكتاب نفسو  كحسنو األلباٍل ،َُّٓ: ، رقمََّ/ّ :سنن أيب داككد( (ٔ
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، كىو مقتضى افهذاف اٜنديثاف كرد فيهما النهي عامن ، (ُ)(تػىٍقًبضىوي 
العلة ُب النهي، اليت ىي احتماؿ عدـ القدرة على التسليم، كلعل 

ما رضي اهلل تعاىل عنهُب حديث ابن عمر  ٔنصيص الطعاـ
رضي بن العباس ا كلذا قاؿ ا على سؤاؿ معٌن،السابق، كاف جوابن 

هنى عن  صلى اهلل عليو كسلم، ٞنا ذكر أف النيب اهلل تعاىل عنهما
رضي اهلل يقبض، كما ُب اٜنديث السابق، قاؿ بيع الطعاـ حَّت 

 (ِ)(كال أحسب كل شيء إال مثلو) :تعاىل عنهما
ا أك أنو ال ٩نوز التصرؼ ُب اٞنبيع قبل قبضو إف كاف موزكنن القائلوف ب .ْ

ا، ا أك موصوفن ا، كزاد بعضهم أك معينن ا أك مذركعن  أك معدكدن مكيالن 
 .(ّ)اٜننابلة ك٩نوز فيما عداىا، كىي إحدل الركايات ُب مذىب

، أىفَّ رضي اهلل تعاىل عنهماكاستدلوا ّنفهـو حديث عبداهلل بن عمر 
: صلى اهلل عليو كسلمرىسيوؿى اهلًل  فىالى يىًبٍعوي  امىًن ابٍػتىاعى طىعىامن ) قىاؿى

ا، ا فشيئن . كالذم ٬نكن أف يستوَب شيئن (ْ)متفق عليو (حىَّتَّ يىٍستػىٍوًفيىوي 
 ا.ا أك مذركعن أك معدكدن  ا أك مكيالن ىو ما كاف موزكنن 

كاٜنقيقة أف كالـ اٜننابلة ىذا فيو إشكاؿ كاضح، كىو أهنم مل 
ينصوا على اٞنطعـو ُب ضابطهم رغم أف اٜنديث نص عليو، 

                                                           

، رقم: ُِّ/ُ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُُّٔٓ، رقم: ِّ/ِْ :مسند أ٘ند( (ُ
ّّْ.) 

 .ُِّٓ، رقم: ّّْ/ٓصحيح البخارم: ( (ِ
 .ْٕٔ/ْ :ربع( حاشية الركض اٞن(ّ
 .ُّٕٗ، رقم: ٕ/ٓ :، كصحيح مسلمُِِٔ، رقم: َّّ/ٓ :صحيح البخارم( (ْ
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ا، فهم جعلوا كل ا من اٜنديث كأغفلوا ضابطن أخذكا ضابطن  ففيكونو 
مكيل أك موزكف أك معدكد أك مذركع ٬ننع التصرؼ بو، فهذا مأخذ 

عامة سبق  ايلهم على ىذا القوؿ، مع العلم أف ىناؾ نصوصن من دل
ذكرىا ُب اٞنالحظة على قوؿ اٜننفية كاٞنالكية السابقٌن، كىي 

 ا.تنطبق ىنا أيضن 
خر آكإغفاؿ  فيكوف ُب ىذا القوؿ إشكاالف: األكؿ: ذكر ضابط

ٔنصيص ما حقو العمـو حسب النصوص  من نص كاحد، الثاٍل:
 اٞنتقدمة.

 :رحمو اهلل تعالىار الشيخ العثيمين : اختياثالثً 
القوؿ األكؿ كىو: منع التصرؼ ُب  ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن  اختار الشيخ

ك٥نن رجحنا أف كل مبيع ال ٩نوز بيعو إال ) :قاؿف ؛ااٞنبيع قبل القبض عمومن 
األحاديث السابقة اليت تعمم ُب كل مبيع، كىو ما كاستدؿ ب، (ُ)(بعد القبض

١نققي اٞنذىب ُب ٢نالفتهم للمذىب، بل ككل القائلٌن ّٔذا  استدؿ بو ٗنيع
 ابنى  لعثيمٌني ا كخالف، ىذا القوؿ، كما تقدـ توضيحو عند اإلشارة إىل قوٟنم

تيمية ر٘نهما اهلل تعاىل، ٞنا قاؿ َنواز بيع غًن اٞنقبوض إذا كاف البيع تولية )أم 
ال ٬نكن أف  ل ابن تيميةف تعليإ ٢نالفتو بقولو: معلالن  ؛برأس اٞناؿ بال مكسب(

كحٌن ، (ِ)فالنص قطعي صريح، كالتعليل مستنبط مضنوف ؛يدفع بو النص
بيع السلعة على بائعها األكؿ قبل قبضها من  ر٘نو اهلل تعاىلاستثىن ابن تيمية 
 ُب ىذا القوؿ، كقاؿ عنو: ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن الشيخ ىذا اٞننع، كافقو 

                                                           

 .ّٕٗ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ّٗٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
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لوجود نص صريح يستثنيو كىو حديث عبداهلل  كذلك ؛(ُ)(كىذا ىو الصحيح)
ًبلى بًاٍلبىًقيعً  رضي اهلل تعاىل عنوبن عمر  ، فىأىٍقًبضي اٍلوىرًؽى ًمنى (ِ)قاؿ: كيٍنتي أىبًيعي اإٍلً

نىاًنًنى ًمنى اٍلوىرًًؽ، فىسىأىٍلتي النَّيبَّ  نىاًنًًن، كىالدَّ : صلى اهلل عليو كسلمالدَّ الى ) فػىقىاؿى
ًقىا، كىبػىيػٍنىكيمىا شىٍيءه بىٍأسى أىٍف تىأٍ  ا ًبًسٍعًر يػىٍوًمهىا مىاملٍى تػىٍفرتى  .(ّ)(خيذىىى

  

                                                           

 .ّٗٔ/ٖ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
ركاية "بالنقيع" بالنوف بدؿ الباء ( ىذه الركاية على األشهر كاألكثر ُب كتب اٜنديث، كُب (ِ

، كصححو اٜناكم ككافقو الذىيب(، قاؿ ِِٖٓ، رقم: َٓ/ِ :اٞنستدرؾ على الصحيحٌن)
الشيخ األثيويب ر٘نو اهلل تعاىل: )بالباء اٞنوٌحدة: ىو اٞنوضع اٞنعركؼ ببقيع الغىٍرقد، كىو مقربة 

)ذخًنة العقِب ُب  ريب مٍن اٞندينة(ٞنوٌحدة: موضع قأىل اٞندينة، كقيل: ىو بالنوف بدؿ الباء ا
 (.ُْ/ّٓ :شرح آّتِب

 (.ُِّٔ، رقم: ُّٕ/ٓ: كضعفو األلباٍل )إركاء الغليل ،ّّٔٓ، رقم: ِٓٓ/ّ :مسند أ٘ند( (ّ
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 :الثالث عشرالمبحث 
 ؟.ىل يحل المطالبة بالقرض المؤجل

 : صورة المسألة:أواًل 
ا من اٞناؿ، كيتفق معو على أف السداد ا مبلغن حينما يقرض شخص شخصن 

صاحب اٞناؿ )الػميٍقًرض(  إىل شهرين من كقت اإلقراض، ٍب إف سيكوف مؤجالن 
احتاج ٟنذا اٞناؿ بعد أسبوعٌن، فقاؿ للمقرتض: اقضين ديين عليك، فقاؿ اٞنقرتض: 

فهل يقاؿ حق بو منك، ٍقًرض: ىذا مايل كأنا أمل ٪نل األجل بعد، فقاؿ الػمي 
ألنك كعدتو باإلمهاؿ،  ؛للػميٍقًرض: ليس لك حق ُب طلب ىذا القرض اآلف

: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا تعاىل يقوؿسبحانو ك ، كاهلل ؟كعدؾ لوكطلبك اآلف منو ٫نالف 
أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد(

ا لًنتفق بو، كعندما ا حسنن : أنت أقرضتو قرضن للػميٍقًرضأـ نقوؿ ، (ُ) 
: )مىا عىلىى تعاىل يقوؿسبحانو ك ، كاهلل ؟احتجت لو كنت أنت أحق ّنالك منو

)  .(ِ)اٍلميٍحًسًنٌنى ًمٍن سىًبيلو
كقبل الدخوؿ ُب ىذا اٝنالؼ نشًن ٞنسألة مهمة كىي: أف األصل ُب القركض 

 إذا طالب ّنالو، ٩نب على اٞنقرتض التسديد للمقرض حاالن أنو حالَّة، أم تقع أهنا 
ٍحسىاًف ًإالَّ  تعاىل:ك  ا، يدؿ لذلك قوؿ اهللكاف اٞنقرتض مقتدرن   ىذا إذا )ىىٍل جىزىاءي اإٍلً

ٍحسىافي( ر٘نو  اإلحساف، يقوؿ اإلماـ أ٘ندمن  ف اٞنبادرة ُب القضاءال شك أك ، (ّ)اإٍلً
اٞنسألة  ُب ىذه ناُنثك ، (ْ)(القرض حاؿ) ا:عن األصل ُب القركض عمومن اهلل تعاىل 

 للسداد. زمن معٌناتفقا على  ىو ُب حالة أف اٞنقرض كاٞنقرتض

                                                           

 .ُ( سورة اٞنائدة، من اآلية رقم: (ُ
 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ِ
 .َٔ( سورة الر٘نن، آية رقم: (ّ
 .ُُّ/ٓ :ة الراجح من اٝنالؼ( اإلنصاؼ ُب معرف(ْ
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 :(1)ىرحمو اهلل تعال: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
 القائلوف بأف شرط تأجيل القرض شرط غًن معترب، كأنو يقع حاالِّ  .ُ

 .(ْ)، كاٜننابلة(ّ)، كالشافعية(ِ)بكل حاؿ، كبو قاؿ: اٜننفية
أف القرض تربع ال يقابلو عوض، ) كعللوا الختيارىم ىذا فقالوا:
 .(ٓ)(ا، فيتغًن اٞنشركط ِنالؼ الديوففلو لـز فيو األجل مل يبق تربعن 

ا من العوض، كالقرض ال ألف األجل يقتضى جزءن ) وا:كما قال
 ،(ٔ)(٪نتمل الزيادة كالنقصاف ُب عوضو، فال ٩نوز شرط األجل فيو

كاٞنقصود ٣نا سبق أف الشركط ال تقع إال ُب عقود اٞنعاكضات، أما 
ألنو  ؛أبواب التربعات كمنها القرض فال يصح أف يدخلها الفائدة

ا، كىو أمر فيو إشكاؿ ر نفعن قد ينزلق إىل باب القرض الذم ج
كىذا أحد الطريقتٌن ُب اٞنسألة للقائلٌن ، (ٕ)لوجود شبهة الربا فيو

ّننع األجل، كالطريقة الثانية أنو ّٔذه الصورة يدخل ُب ربا النسيئة 
 .(ٖ) ااٞننهي عنها شرعن 

                                                           

 .ٗٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ّٔٗ/ٕ :( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع(ِ
 .ّْ/ْ :( ركضة الطالبٌن كعمدة اٞنفتٌن(ّ
 .َْ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ْ
 .ّٔٗ/ٕ :( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع(ٓ
 .ُْٗ/ُّ :( آّموع شرح اٞنهذب(ٔ
 .ِٕٔ/ٔ :( اٞنوسوعة الفقهية الكويتية(ٕ
 .ّٖٖٕ/ٓ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ٖ
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إف ) ا فقالوا:كعللوا لقوٟنم بعدـ صحة شرط تأجيل القرض أيضن 
ٞنقتضى العقد، ككل شرط ٫نالف  ؼو شرط التأجيل، شرط منا

 ،(ُ)(مقتضى العقد فهو شرط فاسد، ككل شرط فاسد فهو حراـ
كيقصدكف ّنخالفتو ٞنقتضى العقد أنو عقد تربع ١نض، كالتربع 
احملض ال ينبغي أف يدخلو اإلضرار باٞنتربع، ك٥نن عندما نقوؿ ليس 
 من حقك اٞنطالبة بو قبل كقتو نكوف حقيقة أضررنا بو عندما

 ٪نتاجو ك٧ننعو منو.
مطالبة اٞنقرتض  فال ٩نوز للميٍقًرض ؛القائلوف بأف ىذا الشرط معترب .ِ

 (ْ)كابن القيم (ّ)ابن تيميةك  (ِ)قبل حلوؿ األجل، كبو قاؿ: اٞنالكية
 .تعاىل ر٘نهم اهلل (ٔ)، كالعثيمٌن(ٓ)كالسعدم (ْ)القيم

ا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفي  كاستدلوا بقوؿ اهلل تعاىل: وا بًاٍلعيقيوًد()يىا أىيػُّهى
 (ٕ) ،

جو االستشهاد من اآلية أف ىذا عقد شرط فيو التأجيل فيجب ك ك 
ألف أمر اهلل تعاىل بالوفاء بالعقود، يشمل الوفاء  ؛أف يوَب بو

 .(ٖ)بأصلها كالوفاء بوصفها
                                                           

 .ٗٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ّْٕ/ِ :لبهجة ُب شرح التحفةا( (ِ
 .ّْٗ/ٓ :( الفتاكل الكربل(ّ
 .ُِٖ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 .ٕٗ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ٓ
 .َُُ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٔ
 .ُ( سورة اٞنائدة، من اآلية: (ٕ
 .ََُ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٖ
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: )كىأىٍكفيوا بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى  تعاىلك  اهلل سبحانو كما استدلوا بقوؿ
لو قد أف اٞنقرض الذم أجَّ  ككجو االستشهاد ،(ُ)(كىافى مىٍسئيوالن 

 فيكوف ىذا العهد مسؤكالن  ،تعهد أال يطالب إال بعد انتهاء األجل
 .(ِ)تعاىل هعنو عند

صلى ، أىفَّ النَّيبّْ رضي اهلل تعاىل عنوديث أيب ىريرة كما استدلوا ُن
: اهلل عليو كسلم : ًإذىا حىدَّ ) قىاؿى ثه ، كىًإذىا آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىالى ثى كىذىبى

نى خىافى  ، كىًإذىا اٍؤٕنًي فاٞنطالبة بو كىو  ،(ّ)متفق عليو (كىعىدى أىٍخلىفى
 .(ْ)كإخالؼ الوعد من ٚنات اٞننافقٌن مؤجل من إخالؼ الوعد،

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
الذين  كبو قاؿ ٗنيع ١نققي اٞنذىب -اختار كما مٌر معنا القوؿ الثاٍل 

كىو صحة اشرتاط التأجيل كأنو ملـز للميٍقًرض، يقوؿ  ،- ا كغًنىمذكركا سابقن 
كالصحيح: أنو إذا أجلو كرضي اٞنقرض فإنو يثبت األجل، ) :تعاىل ر٘نو اهلل

 .(ٓ)(ا، كال ٪نل للمقرض أف يطالب اٞنستقرض حَّت ٪نل األجلكيكوف الزمن 
ا من التأجيل شرطن  عدَّ أنو  ،القولو ىذتعاىل الشيخ ر٘نو اهلل ك٣نا علل بو 

، ا كال ٓنـر حالالن يلتـز ّٔا اٞنسلم، فإف كانت الٓنل حرامن ٩نب أف الشركط اليت 

                                                           

 .ّْ( سورة اإلسراء، من اآلية رقم: (ُ
 .ََُ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .َِِ، رقم: ٔٓ/ُ :، كصحيح مسلمّّ، رقم: ّٕ/ُ :صحيح البخارم( (ّ
 .ََُ/ٗ :لشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنعا( (ْ
 .ٗٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
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ميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ػال) :صلى اهلل عليو كسلمفتكوف ملزمة لو، كما قاؿ 
 ا.نها، فيكوف معتربن كىذا الشرط م ،(ُ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىالىالن  اًإالَّ شىٍرطن 

أف التأجيل ُب القرض ال يناُب مقتضى  ر٘نو اهلل تعاىل كُب رأم الشيخ
ىذا ال يناُب مقتضى العقد، ) العقد، بل ىو حقيقة من مقتضى العقد إذ يقوؿ:

ألف اٞنقصود بالقرض اإلرفاؽ كاإلحساف، كإذا  ؛بل ىو من ٕناـ مقتضى العقد
 .(ِ)(األرفق للمقرتض التأجيلأجلتو صار ذلك من ٕناـ اإلحساف، ف

خر ُب اشرتاط تأجيل القرض، كىو آإىل معىن  ر٘نو اهلل تعاىلٍب أشار 
انتقاؿ القرض من كونو عقد إرفاؽ إىل سبب لإلضرار باٞنستقرض، سواء كاف 

أم: اٞنطالبة بالقرض قبل -ألنو رّنا يكوف ُب ذلك ) بقصد أك بغًنه، فقاؿ:
: لو أٍل استقرضت من شخص ، مثالن ضرر عظيم على اٞنستقرض -األجل

 إىل ا للسكىن، فاشرتيت كسكنت، ككاف ىذا القرض مؤجالن دراىم ألشرتم بيتن 
سنة أك أكثر، ٍب جاء يطالبين كيقوؿ: أعطين قرضي، فهذا فيو ضرر ال شك، 

 .(ّ)( عن الشرعكيستقبحو العقل كالعرؼ كاٞنركءة فضالن 
 ٌنالكية كمن كافقهم، القائليتضح يل ُب ىذه اٞنسألة قوة قوؿ اٞن مكالذ

 بصحة تأجيل القرض كغًنه من سائر عقود التربعات، كأنو مَّت أجل فقد تأجل
 اٞنتفق عليو بينهما. قبل حلوؿ األجللبة اٞنقرتض ، كال ٩نوز للمقرض مطالزامان 

ىذا القوؿ ىو اٞنتوافق مع األدلة الشرعية، كما أنو يتوافق مع مقاصد ك  
 ،ا على الصدؽ كالوضوحالتعامل بٌن اٞنسلمٌن قائمن  اليت ْنعلك  ،الشريعة

                                                           

 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ُ
 .ََُ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ََُ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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أيب سعيد حديث ، كما ُب ا هلل تعاىلتقربن كٓنضهم على نفع بعضهم البعض 
مىٍن كىافى ) :قاؿ صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ اهلل عنو، أفتعاىل اٝندرم رضي اهلل 

مىٍن كىافى لىوي فىٍضله ًمٍن زىادو فػىٍليػىعيٍد مىعىوي فىٍضلي ظىٍهرو فػىٍليػىعيٍد ًبًو عىلىى مىٍن الى ظىٍهرى لىوي، كى 
، حىَّتَّ رىأىيٍػنىا  (ًبًو عىلىى مىٍن الى زىادى لىوي  قىاؿى الرىاًكم: فىذىكىرى ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ مىا ذىكىرى

.أىنَّوي الى حىقَّ ألىحى   .(ُ)دو ًمنَّا ُب فىٍضلو
  

                                                           

 .ُْْٔم: ، رقُّٖ/ٓ :صحيح مسلم( (ُ
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 :المبحث الرابع عشر
 ؟.ىل يلزم الرىن بمجرد العقد

 : صورة المسألة:اًل أو 
ا بثمن مؤجل أك بعضو مؤجل، كطلب البائع منو ما إذا اشرتل شخص بيتن 

يوثق بو حقو حَّت زمن السداد، فوافق اٞنشرتم على أف يعطيو سيارة ٖنينة لديو 
تفي بكامل اٞنبلغ اٞنؤجل أك َنزء منو، كٕنت البيعة كاستلم اٞنشرتم البيت، لكنو 

ا لدل البائع، ٍب إف صاحب السيارة يها لتكوف رىنن مل يسلمو السيارة اٞنتفق عل
ف السيارة إفهل نقوؿ لو: ، السيارة اٞنذكورة ٜناجة عارضة لو)اٞنشرتم( أراد بيع 

ال ٪نق لك بيعها أك التصرؼ  من ٍباٞنذكورة مرىونة، كالرىن يلـز ّنجرد العقد، ك 
لو: ك نقوؿ أ، ا قبل السداد أك إبراء غر٬نك لك؟ا ينقل ملكك عنهّٔا تصرفن 

ألنك مل تسلم  ؛فتصرفك فيها صحيح معترب الرىن ال يلـز إال بالقبض، كمن ٍب
 .بعد؟لو السيارة 

 :تعريف الرىن أشًن إىلكقبل الدخوؿ ُب اٞنسألة 
 .(ُ)اللغة: كل شيء ٪نتبس بو شيءُب  كىو
ا كىذ ،(ِ)حبس الشيء ُنق ٬نكن أخذه منو، كالدين: االصطالحكُب 

أك "ا أف تضاؼ لو كلمة ٪نتاج فقط ليكوف جامعن د ك التعريف تعريف جي
كىو  "،حبس شيء ُنق ٬نكن استيفاؤه منو أك بعضو" :فيكوف التعريف "،بعضو

 ما أشار إليو الدكتور: كىبة الزحيلي بعد أف ذكر ىذا التعريف، حيث قاؿ:
جعل عٌن ٟنا قيمة مالية ُب نظر الشرع كثيقة بدين، ُنيث ٬نكن أخذ الدين )

                                                           

 .ُٖٗ/ُّ :لساف العرب( (ُ
 .ِٖٓ :( أنيس الفقهاء(ِ
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فيكوف اٞنفهـو منو: أف الرىن ال يلـز أف يكوف  ،(ُ)(بعضو من تلك العٌن كلو أك
)الراىن بقدر ٖنن الدين، فقد يكوف مثلو أك أقل أك أكثر، فمَّت تراضى الطرفاف 

ٖننو  فإف كاف مثلو استوَب ،(ِ)ا صح، ألنو حق ٟنماعلى جعل شيء رىنن كاٞنرهتن( 
رىن كدفع الباقي لصاحب الرىن، كإف  ستوُب الامنو، كإف كاف أكثر من قيمة الرىن 

 .(ّ)ٖنن الرىن كجزء من حقو كطالب بالباقي كاف أقل استوَب
فأما القبض: ) :قاؿ ر٘نو اهلل تعاىلابن رشد  كأكضح ىنا مسألة كىي، أف

لفوا كاخت ،(ْ)(فىرًىىافه مىٍقبيوضىةه ) فاتفقوا باٛنملة على أنو شرط ُب الرىن، لقولو تعاىل:
كفائدة الفرؽ: أف من قاؿ: شرط صحة قاؿ:  ،أك شرط صحة؟ ىل ىو شرط ٕناـ

ما مل يقع القبض مل يلـز الرىن الراىن، كمن قاؿ شرط ٕناـ قاؿ: يلـز العقد، ك٩نرب 
الراىن على اإلقباض، إال أف يرتاخى اٞنرهتن عن اٞنطالبة حَّت يفلس الراىن أك ٬نرض 

 .(ٓ)(أك ٬نوت

 :(6)رحمو اهلل تعالىيخ العثيمين : أقوال العلماء كما ذكرىا الشاثانيً 
القائلوف بأنو ال يثبت كال يلـز إال بالقبض، كقبل القبض يصح تصرؼ  .ُ

 .(ُ)كاٜننابلة (ٖ)كالشافعية (ٕ)مالكو بو، كبو قاؿ ٗنهور العلماء: اٜننفية

 .(ُ)كاٜننابلة

                                                           

 .َِْٕ/ٔ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ُ
 .َٖ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ِ
 .ُٕ/ِ :( اٞنلخص الفقهي(ّ
 .ِّٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ْ
 .ِِِ/ِ :( بداية آّتهد كهناية اٞنقتصد(ٓ
 .ُّٓ/ٗ :لى زاد اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع ع(ٔ
 .ٔٔ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ٕ
 .َّٕ/ْ :( النجم الوىاج ُب شرح اٞننهاج(ٖ
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كلعل من أسباب قوٟنم ّٔذا القوؿ أنو ال يتم االستيثاؽ إال بقبض 
أف يتصرؼ الراىن فيو بأخذ  ألنو قبل القبض على كشك ؛الرىن

 .(ِ)شيء منو أك بيعو كما أشبو ذلك

ر٘نو أف اهلل  الداللة كجو ،(ّ)(فىرًىىافه مىٍقبيوضىةه ) تعاىل: وبقولكاستدلوا 
كصف الرىن بأنو مقبوض، فدؿ ىذا على لزـك القبض  اهلل تعاىل

لصحة الرىن كاعتباره، كلو لـز بدكف القبض، مل يكن للتقييد بو 
 .(ْ)بالقبض، فال يتم إال بو سبحانو كتعاىلفقد علقو فائدة، 

ُب حديث أيب  صلى اهلل عليو كسلم سيوؿً رَّ ال ٍوؿً قى بأيضنا كاستدلوا 
، االرٍَّىني يػيرٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيونن ) :عنوتعاىل رضي اهلل ىريرة 

ي الدَّرّْ ييٍشرىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىي  ، كىعىلىى الًَّذم يػىرٍكىبي اونن كىلى نى
على أف أنو نص  ككجو الداللة من اٜنديث: ،(ٓ)(كىيىٍشرىبي النػَّفىقىةي 

الرىن موجود كمستقر عند اٞنرهتن، كأباح لو بعض التصرفات  
كالركوب كشرب الل ن ك٥نوه، بشرط أف ينفق اٞنرهتن عليو مقابل 

 اٞننافع اٞنستهلكة.
ألنو عقد إرفاؽ )  ٟنذ القوؿ:علالن م "النجم الوىاج"قاؿ ُب كتاب 

 .(ٔ)(فال يلـز إال بالقبض كالبيع كالقرض ؛٪نتاج إىل القبوؿ
                                                                                                                                              

 .ُٔ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ُ
 .ُّٓ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِّٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ّ
 .ٖٗ/ٔ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ْ
 .ُِِٓ، رقم: ّْٓ/ٔ :صحيح البخارم( (ٓ
 .َّٕ/ْ :( النجم الوىاج ُب شرح اٞننهاج(ٔ
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مل يقبضو، كبو قاؿ  القائلوف بأنو يثبت كيلـز ّنجرد العقد كلو .ِ
 .ر٘نهم اهلل (ْ)كالسعدم (ّ)كابن القيم (ِ)ابن تيمية ك ،(ُ)اٞنالكية

ديكا كىاتًبناكىًإٍف كيٍنتيٍم عىلى ) كاستدلوا بقولو تعاىل: فىرًىىافه  ى سىفىرو كىملٍى ْنًى
أحد٨نا: أنو شرط فيو القبض بعد أف  ،اآلية دليالف كُب ،(ٓ)(مىٍقبيوضىةه 

ا كإف مل تقبض، كاآلخر: أنو ا، كذلك يفيد أهنا قد تكوف رىنن أثبتها رىنن 
ألنو لو كاف   ؛اا، كال ٩نوز أف يكوف خربن ا أك أمرن ال ٫نلو أف يكوف خربن 

، ... فثبت أنو أمر كذلك مل  .(ٔ)(٩نز كجود رىنو غًن مقبوضو
بقياس الرىن على سائر ) ك٣نا عللوا بو لتأييد اختيارىم ىذا قوٟنم:

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا ) العقود اٞنالية الالزمة بالقوؿ، لقوؿ اهلل تعاىل:
عقد توثق   نالرىن عقد فيجب الوفاء بو، كما أف الرى، (ٕ)(بًاٍلعيقيودً 

 .(ٖ)(كالكفالة، فيلـز ّنجرد العقد قبل القبض
الرىن إذا مل يقبض ال يقاؿ: مل ) :ر٘نو اهللالسعدم  يقوؿ الشيخ

يثبت، بل يقاؿ: إف الرىن اٞنقبوض أزيد كثيقة لصاحب اٜنق، كالرىن 
 .(ٗ)(الذم مل يقبض مل تنفو اآلية، كأثبتتو األدلة األخرل

                                                           

 .ٕٔٓ/ِ :إلشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼا( (ُ
 .ّّْ/َِ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ِ
 .ِْٔ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ّ
 .َٖ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ْ
 .ِّٖ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ٓ
 .ٕٔٓ/ِ :إلشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼا( (ٔ
 .ُ( سورة اٞنائدة، من اآلية رقم: (ٕ
 .ُّٕ/ٗ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ٖ
 .ُٖ :اٛنلية من اٞنسائل الفقهية ختارات( اٞن(ٗ
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 :رحمو اهلل تعالىيمين : اختيار الشيخ العثاثالثً 
القوؿ الثاٍل: ) :إذ قاؿ -أف الرىن يلـز ّنجرد العقد-ر القوؿ الثاٍل اختا

 .(ُ)(كىذا القوؿ ىو الراجح ،أنو يلـز بالعقد ُب حق من ىو الـز ُب حقو ...
ا كقد علل الشيخ ٟنذه اٞنسألة بتعليالت قوية، توضح أف القبض ليس شرطن 

ة لو كزيادة توثيق للحق فقط، كمنها توضيحو لتماـ عقد الرىن، بل ىو تكمل
 ؛ا لو لذلكا ميسرن أنو ال معىن للرىن إف مل يلـز بالعقد، فإف احملتاؿ سيجد طريقن 

كعمل الناس ، ب كيتصرؼ بو قبل تسليمو للمرهتننو يشرتم برىن ٍب يذىإإذ 
على ىذا منذ القدـ، فتجد الفالح يستدين من الشخص كيرىن مزرعتو كىو 

اٞنزرعة، كيستدين صاحب السيارة من شخص كيرىن السيارة كالسيارة باؽ ُب 
بيد صاحبها، ككلهم يعرؼ أف ىذا اٞنرىوف ال ٬نكن أف يتصرؼ فيو الراىن، 

كأصحاب القوؿ األكؿ يعللوف ، (ِ)كأف الرىن الـز كال ٬نلك الراىن أف يفسخو
كالبيع عقد  ،فاؽبعدـ إٜناقو بالبيع ك٥نوه، من جهة لزكمو بالعقد، بكونو عقد إر 

، كال شك أف الرىن ليس بعقد إرفاؽ ١نض، كال عقد معاكضة (ّ)معاكضة
، كعالقتو باٞنعاكضة (ْ)١نض، بل ىو مرتدد بينهما، كىو ُب األصل عقد ضماف

 باٞنعاكضة ألصق من عالقتو باإلرفاؽ، فال يكوف ُب ىذا حجة.

                                                           

 .ُّٔ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُّٕ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِْٕ/ْ :فقو اإلماـ أ٘نداٞنغين ُب ( (ّ
كلكن ىناؾ فرؽ بٌن الرىن كالضماف، ألف الضماف يكوف  ،َّٖٗ/ْ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ْ

ضم ذمة إىل ذمة ُب اٞنطالبة، أـ الرىن فالبد من تقدَل عٌن مالية يستوَب منها الدين عند عدـ 
 القدرة على الوفاء.
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ة ّنجرد العقد، كأف البحث ُب حال القوؿ بثبوت الرىن كّٔذا يتبٌن قوة
القبض ٞنسائل الرىن، ٞنعرفة األثر اٞنرتتب من جهة ضماف الرىن كجواز 

 .(ُ)التصرؼ بو، كليس من جهة لزكمو من عدمو
 

  

                                                           

 .ّّْ/َِ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ُ
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 :المبحث الخامس عشر
 .؟أيهما يطالب الغارم أم الضامن

 : صورة المسألة:أواًل 
خر سلعة بثمن مؤجل أك بعضو مؤجل، كطلب ل شخص من آإذا اشرت 

ا يضمنو، ككافق ىذا قو، فسمى لو اٞندين شخصن يستوثق منو ٜن اضمينن 
حل األجل مل ا، كٞنا ا، كقبل بو الدائن ضامنن الشخص على أف يكوف ضامنن 

ف يطالب من عليو الدين فهل لصاحب اٜنق أيسدد اٞندين ما عليو، 
 .أـ يطالب من شاء منهما؟، أـ يطالب الضامن الذم استوثق بو؟، )اٞندين(؟

 العلماء أنو ٩نوز لصاحب اٜنق أف يطالب الضامن ُب ٫نتلف ُب البداية مل
ؼ ُب حاؿ إمكانية مطالبة اٞنضموف، اٝنالحاؿ تعذر مطالبة اٞنضموف، كإ٧نا 

 كقبل الدخوؿ ُب اٞنسألة نوضح أربع مسائل مهمة ٟنا تعلق ّٔذه اٞنسألة:
أف ىناؾ من ٫نتلط عليو مصطلحا: الضماف كالكفالة، ك٨نا قد  .ُ

لدين شارة لإللد، كقد يستعمل الضماف يستعمالف ّنعىن كاح
اٜنمالة ُب ) :ر٘نو اهلل تعاىل للنفس، قاؿ اٞنازرملإلشارة كالكفالة 

اللغة كالكفالة كالضمانة كالزعامة، كل ذلك ّنعىن كاحد، فتقوؿ 
العرب: ىذا كفيل ك٘نيل كضمٌن كزعيم، كىذه األٚناء ىي 

قاؿ  ،عىن ضمٌن: قبيل ّنااٞنشهور استعمالو ُب اللغة، كتقوؿ أيضن 
( تعاىل: ًة قىًبيالن ًئكى  .(ِ)((ُ))أىٍك تىٍأٌبى بًاللًَّو كىاٍلمىالى

                                                           

 .ِٗرة اإلسراء، آية رقم: ( سو (ُ
 .ُّٕ/ّ :( شرح التلقٌن(ِ
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أف الضامن أك الكفيل قد يكوف ٠ناؿ ضمانو أك كفالتو  .ِ
أك  "بكفالة غـر" لألشخاص: إما مالية كىي ما يعرب عنها:

 .(ُ)"بكفالة حضور" شخصية كىي ما يعرب عنها:
ا، بينما قد تربأ ذمة الضامن تبعن برئت ذمة  ئت ذمة اٞنضموفإذا بر  .ّ

 ُب حالة أف يتنازؿ صاحب الضامن كال تربأ ذمة اٞنضموف، مثالن 
 .(ِ)اٜنق عن كفالة الضامن، كيكتفي ّنطالبة اٞنضموف

ق إال إذا تعذرت مطالبة ب اٜنحإذا شرط الضامن أال يطالبو صا .ْ
عىلىى  ميٍسًلميوفى ػال) :ٜنديث ؛(ّ)فيلزمو االلتزاـ ّٔذا الشرطاٞنضموف 

 .(ْ)(ا، أىٍك أىحىلَّ حىرىامن حىرَّـى حىالىالن  اشيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن 
 :(5)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
القائلوف بأف لصاحب اٜنق أف يطالب من شاء من الضامن كاٞنضموف، أك  .ُ

 (ٔ)العلماء: اٜننفية ا ُب نفس الوقت، كّٔذا قاؿ ٗنهوريطالبهما ٗنيعن 
 .(ٗ)كاختاره ابن تيمية ،(ٖ)كاٜننابلة (ٕ)كالشافعية

                                                           

 .ّّٕ/ّ :( فقو السنة(ُ
 .ُٖٗ/ّ :لفقو على اٞنذاىب األربعةا( (ِ
 .ُٕٖ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ْ
 .ُٕٖ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٓ
 .ُُٖ/ِ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ٔ
 .ٗٔ/ُ :( منهج الطالب(ٕ
 .ََُ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ٖ
 .َٓٓ/ِٗ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ٗ
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 :ُب حديث أيب أمامة رضي اهلل تعاىل عنو صلى اهلل عليو كسلمكاستدلوا بقولو 
 صلى اهلل عليو كسلمككجو الداللة من اٜنديث: أف النيب  ،(ُ)(الزًَّعيمي غىاًرـه )

، كمل ٪ندد حالة دكف حالة ، فيقتضي ذلك شغوؿ ذمتو من قضى بأنو غاـر
 كقت الغـر بأم حاؿ كانت.

ا من أسباب ترجيح ىذا القوؿ أف الكفالة ضم ذمة إىل ذمة، فيكوف قد كأيضن 
 .(ِ)، فيملك مطالبة من شاء منهمااثبت اٜنق ُب ذمتهما ٗنيعن 

 اٞنضموف )من عليو الدين يطالب أكالن )كىو الدائن( أف صاحب اٜنق القائلوف ب .ِ
ف تعذر إلفالس أك ٣ناطلة أك عدـ القدرة عليو، طالب عندىا فإ ،(أصالن 

 (ْ)ابن القيمه كاختار ، (ّ)اٞنالكية ، كبو قاؿ)اٞنتكفل بالسداد( الضامن
 ر٘نهم اهلل تعاىل. (ٓ)كالسعدم

كالسبب ُب ذلك أف اٞنضموف أصل كالضامن فرع، كال يصار للفرع مع ٕنكن 
 األصل فإنو يستغىن بو عن الفرع، االستيفاء من األصل، فإذا أمكن الرجوع إىل

 .(ٔ)ه ىذا ُب الشريعة كثًناشبأك 
كمن يؤيد ىذا القوؿ يرل أف الضماف من أدكات التوثيق كالرىن، كالرىن ال 

 .(ٕ)يستوَب منو إال إذا تعذر االستيفاء من الراىن، فكذلك ىنا
                                                           

، رقم: ٕٕٓ/ِ :صححو األلباٍل )صحيح اٛنامعك  ،ِِِٓٗ، رقم: ّّٔ/ّٔ :مسند أ٘ند( (ُ
ٕٓٔٓ.) 

 .ُُْ/ٔ :( الفقو  اٞنيسر(ِ
 .ٕٓٗ/ِ :اٞندينةلكاُب ُب فقو أىل ا( (ّ
 .َُّ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 .ِٖ :ٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهيةا( (ٓ
 .َُّ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ٔ
 .ِٖ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ٕ
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من ُب الضا) ا لو:ا ىذا القوؿ كداعمن مرجحن  ر٘نو اهلل تعاىلالقيم ابن يقوؿ 
األصل مل يوضع لتعدد ١نل اٜنق، كما مل يوضع لنقلو، كإ٧نا كضع ليحفظ 
صاحب اٜنق حقو من اٟنالؾ، كيكوف لو ١نل يرجع إليو عند تعذر 
االستيفاء من ١نلو األصلي، كمل ينصب الضامن نفسو ألف يطالبو اٞنضموف 
لو مع كجود األصيل كيسرتو كالتمكن من مطالبتو، كالناس يستقبحوف 

ا، كال يعذركنو باٞنطالبة، حَّت إذا تعذر عليو ذا، كيعدكف فاعلو متعدين ى
ا لو عليو، كىذا أمر مطالبة األصيل عذركه ّنطالبة الضامن، ككانوا عونن 

ُنيث لو طالب الضامن كاٞنضموف عنو  ؛مستقر ُب فطر الناس كمعامالهتم
وا ذلك غاية إىل جانبو كالدراىم ُب كيمًّْو كىو متمكن من مطالبتو الستقبح

 .(ُ)(االستقباح
 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 

، كلكن ما يشًن لو كالمو أنو ٬نيل رأيوبالشيخ ر٘نو اهلل تعاىل  يصرح مل
 فإف تعذر ذىب للضامن أك للقوؿ الثاٍل، كىو مطالبة من عليو اٜنق أكالن 

ـو على ىذا القوؿ، أما كعمل الناس الي) الكافل، كقد أشار إىل ذلك بقولو:
كلو نظرنا ُب دليل من سٌول ، (ِ)(ُب احملاكم فالظاىر أهنم ٪نكموف باٞنذىب

بينهما، لوجدنا أنو ال يدؿ صراحة على أف الضامن غاـر أصلي، بل يدؿ على 
أنو  اؿ بأنو ال يطالب ابتداءن مل ينفً أنو قائم باٜنق، لكنو مل ٪ندد مَّت، كمن ق

األمرين، كقواعد الشريعة  األصل، فالدليل ١نتمل لكال يطالب لكنو ٩نعلو بعد
 تعاىل:سبحانو ك قوؿ اهلل  ذلك ، منتقتضي قوة القوؿ بعدـ مطالبة الضامن أكالن 

                                                           

 .َُّ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ُ
 .ُٕٖ/ٗ: اٞنستقنع ( الشرح اٞنمتع على زاد(ِ
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اٞنستهرت ُنقوؽ  ءمن يرتؾ اٞنسي كالظاىر أف (ُ)(ًبيلو مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنٌنى ًمٍن سى )
٣نن جعل على  دُّ عالناس، كيلـز ىذا احملسن الذم تربع ٜنفظ حقوقهم، ي

ككذلك قوؿ ، قطع التعاكف كاٞنعركؼ بٌن الناس ، بل ساعد علىاحملسنٌن سبيالن 
إحساف أكرب ٜنفظ  كأم ،(ِ)(ىىٍل جىزىاءي اإٍلًٍحسىاًف ًإالَّ اإٍلًٍحسىافي ) اهلل تعاىل:

 مالك من أف يعرض شخص مالو للتلف كنفسو للحبس بال مقابل دنيوم.
كحيث إنو يتم ُب الوقت اٜناضر مطالبة ) :"رالفقو اٞنيس"جاء ُب كتاب 

الكفيل باألداء، فإف مل يؤد ًب سجنو، على حٌن أف اٞندين ترتؾ مطالبتو 
غًن عابئ، ٣نا ترتب عليو العزكؼ عن الكفالة،  كسجنو، كقد يكوف ٣ناطالن 

كىي من أعماؿ الرب كاإلحساف، فإنو من اٞنناسب أف تتم مطالبة اٞندين 
ف مل يػيؤىدّْ سيًجنى إىل أف يتبٌن إعساره، ٍب يطالب الكفيل ، فإاألصلي أكالن 

 .(ّ)(باألداء
  

                                                           

 .ُٗ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ُ
 .َٔ( سورة الر٘نن، آية رقم: (ِ
 .ُُْ/ٔ :( الفقو  اٞنيسر(ّ
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 :المبحث السادس عشر
 .؟إذا تلفت بغير تفريط (ُ)ىل تضمن العارية

 : صورة المسألة:أواًل 
، كبعد مضي مدة جاء خرشخص آن الزجاج لإذا أعار شخص إناء م

مر ما عليو، كذلك بغًن إف اإلناء تلف بسبب سقوط أ :كقاؿ للميعًن اٞنستعًن
فهل نقوؿ للمستعًن: ٩نب عليك أف تدفع ، مين أك تفريط ُب ىذه اٜنادثة تعدٍّ 

منت عليو، ؤ ألنك است ؛أك تدفع لو مثل قيمتو ،للمعًن بدؿ اإلناء الذم أتلفتو
ح أف يعامل احملسن ، كال يصلعليك ل لصاحبها، كالػميًعًن ١نسنكاألمانة تؤدَّ 

قوؿ للمستعًن: العارية عقد إرفاؽ، كعقد اإلرفاؽ ٩نب أك ن، بغًن اإلحساف؟
ألف يدؾ يد  ؛نو معفو عنكإأف ال يكوف عقد معاكضة، فما دمت مل تفرط ف

، تقدر كتعامل كما يعامل صاحب اٜنقأمانة، كيد األمانة ٩نب أف ٓنرـت ك 
أف العارية مَّت تلفت بسبب التفريط أك التعدم من اٞنستعًن،  :كنشًن ىنا إىل

 .(ِ)كال تفريط مضمونة على كل حاؿ، كإ٧نا اٝنالؼ إذا تلفت بغًن تعدٍّ فهي 
 كمثاؿ التعدم: أف يستعملها فيما ال تستعمل لو عادة. -
 .(ّ)كمثاؿ التفريط: أف ال ٪نفظها ّنا ٓنفظ بو عادة -

                                                           

( العارية ُب اللغة: بتخفيف الياء كتشديدىا، كىي من التعاكر: كىو التداكؿ كالتناكب ٛنعلو للغًن (ُ
د لتجرد العارية عن العوض )لساف نوبة ُب االنتفاع، كقيل أصل اٞنادة من العيرم كىو التجر 

، مادة: عور( كاصطالحنا: إباحة نفع عٌن ٪نل االنتفاع ّٔا، كتبقى بعد ُٖٔ/ْ :العرب
 (.ّٖٓ/ٓ :استيفائو لًندىا على مالكها )حاشية الركض اٞنربع

 .ُْٔ/ٓ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( (ِ
 .(ٕٖ/ْٓ :يةاٞنوسوعة الفقهية الكويت)( بعض صور التعدم كالتفريط، (ّ
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
 (ِ)، كبو قاؿ: الشافعيةونة بكل حاؿضمأف العارية مالقائلوف ب .ُ

 .(ّ)كاٜننابلة
، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل رضي اهلل تعاىل عنوكاستدلوا ُنديث صفواف بن أمية 

: أىغىٍصبن اًمٍنوي يػىٍوـى حينػىٌٍنو أىٍدرىاعن اٍستػىعىارى  صلى اهلل عليو كسلم يىا  ا، فػىقىاؿى
: ،١نيىمَّدي؟ : فىضىاعى  ،(ةه مىٍضميونىةه بىٍل عىارًيى ) فػىقىاؿى بػىٍعضيهىا، فػىعىرىضى عىلىٍيًو قىاؿى

: أىنىا اٍليػىٍوـى يىا  صلى اهلل عليو كسلمرىسيوؿي اهلًل  نػىهىا لىوي، فػىقىاؿى أىٍف يىٍضمى
.رىسيوؿى اهلًل ُب  ـً أىٍرغىبي ٍسالى ا مضمونة على  فاٜنديث نص ُب أهن ،(ْ)اإٍلً

 كل حاؿ.
، أىفَّ النَّيبّْ  عنورضي اهلل تعاىل كما استدلوا ُنديث ٚنرة بن جندب

: صلى اهلل عليو كسلم  ،(ٓ)(عىلىى اٍليىًد مىا أىخىذىٍت حىَّتَّ تػيؤىدّْيىوي ) قىاؿى
بت، كمقتضاه أف خذت فتحفظ حَّت ترجع لصاحبها كما ذىأكالعارية 

ٞننفعة نفسو ليس  لغًن، أخذه اٞنستعًنكاٞنعار ماؿ لمن أتلفها يضمنها، 
 .(ٔ)بفيضمنو كاٞنغصو  على كجو اٜنفظ،

                                                           

 .ُْٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ُّٗ/ّ :( مغين احملتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ اٞننهاج(ِ
 .ُُِ/ٔ :( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ(ّ
، رقم: ّْٖ/ٓ: )إركاء الغليل كصححو األلباٍل  ،َُِّٓ، رقم: ُِ/ِْ: مسند أ٘ند( (ْ

ُُٓٓ.) 
، ْٕٓ/ُ :كضعفو األلباٍل )ضعيف اٛنامع الصغًن ،ََِٖٔ، رقم: ِٕٕ/ّّ :مسند أ٘ند( (ٓ

 (.ُٕٖٔرقم: 
 .ُٓٓ/َِ :( اٞنعامالت اٞنالية أصالة كمعاصرة(ٔ
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كال تفريط، كبو  القائلوف بأف العارية غًن مضمونة إف تلفت بغًن تعدٍّ  .ِ
 (4)كابن القيم (3)كاختاره ابن تيمية ،(ِ)كاٞنالكية (ُ)قاؿ: اٜننفية

 .تعاىل ر٘نهم اهلل (5)كالسعدم
أىفَّ رىسيوؿى اهلًل  رضي اهلل تعاىل عنوكاستدلوا ُنديث صفواف بن أمية 

: أىغىٍصبن اتػىعىارى ًمٍنوي يػىٍوـى حينػىٌٍنو أىٍدرىاعن اسٍ  صلى اهلل عليو كسلم يىا  ا، فػىقىاؿى
: : فىضىاعى بػىٍعضيهىا، فػىعىرىضى عىلىٍيًو  ،(بىٍل عىارًيىةه مىٍضميونىةه ) ١نيىمَّدي؟، فػىقىاؿى قىاؿى

: أىنىا اٍليػىٍوـى يىا  صلى اهلل عليو كسلمرىسيوؿي اهلًل  نػىهىا لىوي، فػىقىاؿى أىٍف يىٍضمى
. ُب رىسيوؿى اهللً  ـً أىٍرغىبي ٍسالى . فلو أهنا كانت مضمونة باألصل مل (6)اإٍلً

أف يضمنها لو، بل ضمنها مباشرة،  صلى اهلل عليو كسلميسألو النيب 
كلذا قاؿ  ؛سالـا لو ُب اإللو ذلك ترغيبن  صلى اهلل عليو كسلمكإ٧نا قاؿ 
. كقد بعدىا: أىنىا اٍليػىٍوـى يىا رىسيوؿى اهلًل ُب اإٍلً  عنو رضي اهلل ـً أىٍرغىبي ٍسالى

 أعارية كرد ُب بعض الركايات أف الراكم قاؿ: فقلت: يا رسوؿ اهلل

                                                           

 .ّٔ/ّ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ُ
 .ََِ/ٔ ُب الفقو اٞنالكي: ( الذخًنة(ِ

ال ٬نكن إخفاؤه، كلكن كُب مذىب اٞنالكية تفصيل فيما ٬نكن إخفاؤه من عيوب العوارم كما      
التلف حدث بغًن تعدٍّ  قوٟنم يرجع ُب اٛنملة إىل القوؿ بعدـ التضمٌن إف قامت البينة على أف

 (.ِْٖ/ِٖ :)اٞنوسوعة الفقهية الكويتية كال تفريط
 .ُّْ/ٓ :( الفتاكل الكربل(ّ
 .ِِْ/ّ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ْ
 .ُٗ :لفقهيةاٛنلية من اٞنسائل ا ختارات( اٞن(ٓ
، رقم: ّْٖ/ٓ: كصححو األلباٍل )إركاء الغليل ،َُِّٓ، رقم: ُِ/ِْ :مسند أ٘ند( (ٔ

ُُٓٓ.) 
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٣نا  ؛(ُ)(بىٍل ميؤىدَّاةن ) :صلى اهلل عليو كسلمقاؿ  مضمونة أك عارية مؤداة؟
يدؿ على أهنا تضمن باألداء مادامت موجودة، فيكوف مفهـو الكالـ 

كقد أشار امت موجودة، : أضمن لك أداءىا مادمن ٠نموع اٜنديثٌن
 .(ِ)إىل ىذ اٞنعىن ر٘نو اهللابن القيم 

ألف اللفظ  ؛بأنو قبضو من يد اٞنالك ال على كجو الضماف) :كعللوا لقوٟنم
 .(ّ)(افلم يكن متعدين  ؛ايقتضي ٕنليك اٞننافع بغًن عوض لغة كشرعن 

عىلىى ) ُب تعليقو على حديث: ر٘نو اهلل تعاىلابن رشد اٞنالكي  يقوؿ
إ٧نا تفيد مع بقاء العٌن، فأما مع ) قاؿ: (ْ)(يىًد مىا أىخىذىٍت حىَّتَّ تػيؤىدّْيىوي الٍ 

ألنو مل ٩نر ٟنا ذكر، كألنو  ؛تلفها فال يصح كال ٩نوز ٘نلو على القيمة
 .(ٓ)(إ٧نا أكجب أداء ما أخذت اليد، كاليد مل تأخذ القيمة

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
كال  ال تعدٍّ )أف العارية إذا تلفت فيما استعًنت لو ب لقوؿ الثاٍلا اختار

فالقوؿ الثاٍل: أف ) ُب ىذه اٞنسألة: ر٘نو اهلل تعاىلقاؿ  ،تفريط فإهنا ال تضمن(
 .(ٔ)(كىذا القوؿ ىو الراجح ،العارية ال تضمن إال بتعد أك تفريط ...

                                                           

، َِٔ/ِالصحيحة، سلسلة الكصححو األلباٍل ) ،ّٖٔٓ، رقم: ِِّ/ّ :سنن أيب داككد( (ُ
 (.َّٔرقم: 

 .ِِْ/ّ :اد اٞنعاد ُب ىدم خًن العبادز ( (ِ
 .ّٔ/ّ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ّ
، ْٕٓ/ُ :كضعفو األلباٍل )ضعيف اٛنامع الصغًن ،ََِٖٔ، رقم: ِٕٕ/ّّ :مسند أ٘ند( (ْ

 (.ُٕٖٔرقم: 
 .ِْٕ/ِ :( اٞنقدمات اٞنمهدات(ٓ
 .ُْٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٔ
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ألف العارية كسائر ) :ؿىذا القو  الختياره الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل معلالن كقاؿ 
ألهنا ال تؤكؿ إىل الوجوب، فصار ضماهنا غًن  ؛األمانات ال يصح فيها الضماف

ألهنا غًن مضمونة على اآلخذ كىو األصل، فال تضمن على الفرع  ؛صحيح
٩نعل العارية ّننزلة الوديعة اليت ىي  ر٘نو اهلل تعاىل وككأن، (ُ)(الذم ىو الضامن

رية ٪نصل فيها نفع للمستعًن، كىي ُب اٜنقيقة من أمانة ١نضة، مع أف العا
 كذلك، فيلـز اٞنستعًن حفظها كردىا لصاحبها إف بقيت.  دُّ جهة عينها تع

من حديث صفواف بن أمية  ر٘نو اهلل تعاىلبن القيم كُب استنباط لطيف ال
 جعل الضماف صفة) قاؿ: (ِ)(بىٍل عىارًيىةه مىٍضميونىةه ): حيث كرد ُب ركاية اٞنتقدـ

ٟنا نفسها، كلو كاف ضماف تلف، لكاف الضماف لبدٟنا، فلما كقع الضماف 
 .(ّ)(على ذاهتا، دؿ على أنو ضماف أداء

 .(ْ)كل ما ترتب على اٞنأذكف، فإنو غًن مضموف( كُب القاعدة الفقهية:)
أف العارية تأخذ حكم األمانات، كأهنا  :ك٣نا تقدـ يتضح قوة القوؿ الثاٍل

 أك تفريط، أك التزاـ بالضماف. دٍّ ال تضمن إال بتع
  

                                                           

 .ُْٗ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
، رقم: ّْٖ/ٓ :)إركاء الغليلكصححو األلباٍل  ،َُِّٓ، رقم: ُِ/ِْ :مسند أ٘ند( (ِ

ُُٓٓ.) 
 .ِِْ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ّ
 .ُٗ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ْ
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 :المبحث السابع عشر
 ؟.ىل تبطل الوكالة بمجرد الفسخ

 : صورة المسألة:أواًل 
ا ُب إدارة أمالكو، كمشلت الوكالة البيع كاستالـ إذا ككل شخص شخصن 

الثمن كقبض األجرة، ٍب إف الػميوىكّْلى فسخ الوكالة عنو كمل يعلمو، فذىب الوكيل 
حقات، أك باع بعض األمالؾ، أك تصرؼ بعض التصرفات كقبض بعض اٞنست

فهل ٪نق لصاحب اٜنق أف ، معزكؿ اليت ال يقبلها الػميوىكّْل، كىو ال يعلم أنو
يطالب بإلغاء تصرفاتو اليت كقعت بعد فسخ الوكالة كقبل علمو، باعتبار أنو 

ق لو أف أـ أنو ال ٪ن، سخ، سواء علم الوكيل أـ مل يعلم؟ّنجرد فسخ الوكالة تنف
تصرفاتو ماضية معتربة، باعتبار أف فسخ الوكالة ال ينفذ،  دُّ يطالبو بشيء، كتع

ىا، كالرجوع ؤ ألف األصل بقا ؛ا إال بعد أف يبلغ الوكيلشرعن  اكال يكوف معتربن 
 ا.لألصل معترب شرعن 

 كقبل الدخوؿ ُب اٞنسألة ىناؾ أمراف مهماف:
اتفقت ) ل نفسو فقد:ُب حاؿ كقع عكس ىذه اٞنسألة، كىو عزؿ الوكي .ُ

عزؿ الوكيل نفسو عن الوكالة يشرتط إخبار اٞنوكل  اٞنذاىب على أنو إذا
 .(ُ)(ا من التغرير بوباألمر، صيانة ٜنق اٞنوكل، كمنعن 

إذا تعلق حق للغًن بالوكالة، مل يصح عزؿ الوكيل بغًن رضا صاحب  .ِ
، اٜنق، مثل ككيل اٞندين ببيع الرىن لسداد الدين عند حلوؿ األجل

 .(ِ)إال برضا الدائن اٞندين الػميوىكّْل عزؿ ككيلوفإنو ال ٬نلك 
                                                           

 .ُُْٔ/ٓ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ُ
 .ُُْٔ/ٓ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ِ
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء  كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
القائلوف بأف الوكالة تنفسخ ّنجرد الفسخ، حَّت لو مل يعلم الوكيل، كبو  .ُ

 (ْ)يم، كيفهم من سياؽ كالـ ابن الق(ّ)كاٜننابلة (ِ)قاؿ: الشافعية
 .ؿ ىذه اٞنسألةر٘نهما اهلل تعاىل حو  (ٓ)كالسعدم

كأصحاب ىذا القوؿ يتمسكوف باألصل، كىو: أف الوكالة عقد جائز، 
 مَّت شاء.أحد العاقدين كالعقد اٛنائز ٩نوز فسخو 

رفع عقد ال يفتقر إىل رضا صاحبو، فال ٪نتاج إىل ) بأف فسخ الوكالة:كقالوا 
 .(ٔ)(علمو كالطالؽ

)من ال يعترب  ا: من القواعد الشرعية اٞنقررة لدل الفقهاء، قوٟنم:كقالوا أيضن 
كالوكيل ال يعترب رضاه ُب  ،(ٕ)رضاه ُب عقد أك فسخ، ال يعترب علمو(

 فلم يعترب علمو. -اا جائزن الوكالة عقدن  فأل-الفسخ
القائلوف بأف الوكالة ال تنفسخ ّنجرد الفسخ حَّت يعلم الوكيل أك اٞنتعامل  .ِ

 .(َُ)ابن تيميةك  ،(ٗ)كاٞنالكية (ٖ) لوكالة السابق، كبو قاؿ اٜننفيةمعو بعقد ا

                                                           

 .ّٓٓ/ٗ :لشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنعا( (ُ
 .ّٕ/ٔ :لشافعيقو ا( ُنر اٞنذىب ُب فركع الف(ِ
 .ُِٓ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ّ
 .ِِ/ِ :( إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف(ْ
 .ّٗٗ :( الفتاكل السعدية(ٓ
 .ّٕ/ٔ :( ُنر اٞنذىب ُب فركع الفقو الشافعي(ٔ
 .ْٗ :( القواعد كاألصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة(ٕ
 .ّٕ/ٔ :لشرائع( بدائع الصنائع ُب ترتيب ا(ٖ
 .ُِّ/ٕ :( التاج كاإلكليل ٞنختصر خليل(ٗ

 .ِٔ/َّ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(َُ
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إف العزؿ فسخ للعقد، فال يلـز حكمو إال بعد ) :ا فقالواكعللوا أيضن 
 .(ُ)(العلم بو

ألنو قد يتصرؼ  ؛نعزؿ قبل علمو كاف فيو ضررالو ) ا:كقالوا أيضن 
ك الطعاـ تصرفات فتقع باطلو، كرّنا باع اٛنارية فيطؤىا اٞنشرتم، أ

فيأكلو، أك غًن ذلك فيتصرؼ فيو اٞنشرتم، ك٩نب ضمانو، كيتضرر 
 .(ِ)(اٞنشرتم كالوكيل

ا بأف القوؿ بانعزاؿ الوكيل ّنجرد العزؿ كبدكف علمو قد كاحتجوا أيضن 
يؤدم إىل مفاسد كثًنة، منها تالعب بعض اٞنوكلٌن ضعاؼ الدين 

ؿ موكلو قبل تصرفو، يرتضوهنا ُنجة أنو عز  إلبطاؿ بعض البيوع اليت ال
 .(ّ)خاصة مع ضعف األمانة ككثرة شهود الزكر

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
القوؿ الثاٍل، أف الوكالة تنفسخ بعد كصوؿ العلم، ر٘نو اهلل تعاىل اختار 

كىذا القوؿ ىو  أنو ال ينفسخ إال بعد العلم،... القوؿ الثاٍل:) فقاؿ:
ألف تصرفو مستند إىل إذف سابق مل يعلم ) لل لذلك فقاؿ:كع، (ْ)(الراجح

ا، كيقاؿ للموكل أنت الذم فرطت، ٞناذا مل ٔنربه ا صحيحن زكالو، فكاف تصرفن 
 .(ٓ)(؟!بفسخ الوكالة من فوره

                                                           

 .َّٗ/ٓ :( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع(ُ
 .ٖٗ/ٓ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( (ِ
 .ِٔ/َّ :( ٠نموع فتاكل ابن تيمية(ّ
 .ّٓٓ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
 .ّٓٓ/ٗ :متع على زاد اٞنستقنع( الشرح اٞن(ٓ
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كالصواب أف القوؿ بوقوع الفسخ كترتب أحكامو عليو مباشرة، ال يتفق مع 
لرتتب  حصوؿ العلما شرتط دائمن العامة للتكليف، كاليت ت شرعيةاٞنفاىيم ال

كما أنو من ،  (ُ)(كىمىا كينَّا ميعىذًّْبٌنى حىَّتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن ) تعاىل:، مثل قوؿ اهلل األثر
كقبل بلوغو ، بأف يتوقف عن التصرؼ بعد صدكر الفسخ ؽاّنا ال يط التكليف

ا غًن لو، ٍب يرتب عليو بطالف تصرفو كضمانو ٞنا ترتب عليو، كونو تصرؼ تصرفن 
ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبوً ) مأذكف فيو، كاهلل تعاىل يقوؿ:  .(ِ) (رىبػَّنىا كىالى ٓنيىمّْ

ف الوكيل تصرؼ بأمر صاحب اٜنق فيكوف ىذا ىو األصل، إا يقاؿ: كأيضن 
٢نالفة لألصل، كىو مفتقر إىل علم، مثل العامل ُنكم منسوخ ال  دُّ كالفسخ يع

 .(ّ)ناسخ كال ٪ناسب عليو حَّت يبلغو الناسخيعلم ناسخو، فال يلزمو ال
اليت قررىا العلماء ُب مسألة فسخ العقود اٛنائزة، أهنم  اٞنبادئ الشرعيةكمن 

ا على أحد الطرفٌن، فإف العقود اٛنائزة تنقلب إذا تضمن الفسخ ضررن ) يقولوف:
 .(ْ)(ا للضررالزمة، درءن 
ياؽ كالمو عن اٞنسألة ، فمع أف سر٘نو اهلل تعاىلابن القيم اإلماـ أما 

يشعر بعدـ اعتبار العلم، فقد أيد ىذا القوؿ باستنباط دقيق، أخذه من قوؿ 
ٍيئنا كىملٍى ) تعاىل:ك  سبحانواهلل  ًإالَّ الًَّذينى عىاىىٍدًبيٍ ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى ٍبيَّ ملٍى يػىنػٍقيصيوكيٍم شى

ا فىأىٕنُّوا إًلىٍيًهٍم عى  بُّ اٍلميتًَّقٌنى ييظىاًىريكا عىلىٍيكيٍم أىحىدن هًتًٍم ًإفَّ اللَّوى ٪نًي  ،(ٓ)(ٍهدىىيٍم ًإىلى ميدَّ

                                                           

 .ُٓ( سورة اإلسراء، من اآلية رقم: (ُ
 .ِٖٔ( سورة البقرة، من اآلية رقم: (ِ
 .َِٔ/ٕ :( اٞنعامالت اٞنالية أصالة كمعاصرة(ّ
 .ّْٓ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
 .ْ( سورة التوبة، من اآلية رقم: (ٓ
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ىم اٞنستثنوف ُب تلك اآلية، كىم الذين ٟنم  كاهلل أعلمفهؤالء ) :و اهللر٘ن فقاؿ
ا لنبذ إليهم كما نبذ إىل غًنىم عهد إىل مدة، فإف ىؤالء لو كاف عهدىم مطلقن 

كاٞنشاركة كالوكالة، ككاف عهدىم كإ٧نا كانت عهودىم مطلقة غًن الزمة،   ،...
ألجل اٞنصلحة، فلما فتح اهلل مكة، كأعز اإلسالـ كأذؿ أىل الكفر، مل يبق ُب 
اإلمساؾ عن جهادىم مصلحة، فأمر اهلل بو، كمل يأمر بو حَّت نبذ إليهم على 

كىذا قد ٪نتج بو من يقوؿ: إف  ،ا ...سواء لئال يكوف قتاٟنم قبل إعالمهم غدرن 
 .(ُ)(نعزؿ حَّت يعلم بعزلوالوكيل ال ي

  

                                                           

 .ْٖٖ/ِ :( أحكاـ أىل الذمة(ُ
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 :المبحث الثامن عشر
 .البيع على التصريفحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
ا لبيع اٞنواد الغذائية، كأراد أحد معامل  ْنارين إذا كاف لدل شخص ١نالن 

ف يأخذ كمية من اٝنبز أخبزه عنده، كلكن صاحب احملل خشي اٝنبز أف يبيع 
معمل اٝنبز: سأعطيك مئة كيس من فتتلف قبل نفادىا، فقاؿ لو صاحب 

خذه منك بقسطو آمنها  ىاؿ، كما تبقػا مئة ريا لتبيعها، كٖننها ٗنيعن اٝنبز يومين 
ف يغنم كإما أف أفإما  ،كىنا فإف صاحب احملل ال ٪نتمل اٝنسارة ،من الثمن

ف البيع مل يتم بعد، بل إحيث  ؛(ُ)يسلم، كىذ النوع قد يعرب عنو بالبيع اٞنعٌلق
)البيع على  ا إال بعد انتهائو، كبالوقت اٜناضر يسمى:م كيكوف معلومن كلن يت

ألنو ًب االتفاؽ فيو  ؛من البيوع اٛنائزة دُّ ف ىذا البيع يعإفهل نقوؿ: ، التصريف(
، ككل كاحد منهما عرؼ مقدار كشركطو بوضوح تاـ بينهما على صفة العقد

من عقود  دُّ نقوؿ: إنو يعأـ ، كجرينا فيو على أف األصل اإلباحة؟مالو كعليو، 
ألننا مل نعرؼ حَّت اآلف نصيب كل شخص منهما، كلن يعرؼ  ؛الغرر اٞنمنوعة

ىو نصيبو إال بعد البيع، فهذا البيع داخل ُب بيع الغرر من جهة أنو ال يعرؼ 
مل يضمن  نصيب كل كاحد منهما عند العقد، كما أنو داخل ُب مسألة ربح ما

، كإف رده على صاحبو ائن أنو مَّت مل يبع منو شيمن قبل صاحب احملل، من جهة 
 ؟.باعو كلو أخذ نصيبو كامالن 

                                                           

 أنو غًن منجز، كىو مشابو للبيع مع شرط اٝنيار ٞندة معلومة.( أم (ُ
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ىذه اٞنسألة من اٞنسائل الدراجة بٌن الناس ُب ىذا الزمن كُب البدء نقوؿ: 
بكثرة، كقد اشتهرت باسم البيع على التصريف، مع أهنا مل تكن معركفة ُب 

الواقعة إال الشافعية  اورهتالسابق ّٔذا االسم، بل مل يتكلم عليها بقريب من ص
، كاٜننابلة (ُ)ٓنت: شرط اٞنشرتم على البائع أف ال خسارة عليو احيث ُنثوى

، كذلك (ِ)حيث ُنثوه ٓنت: شرط اٞنشرتم على البائع إف نفق اٞنبيع كإال رده
كلذا ال يوجد ٟنذا النوع من البيع قاعدة عامة  ؛حسب ما بلغو اطالعي كُنثي

متنوعة تدخل بو ٓنت أبواب ٢نتلفة، فقد تدخل  اصورن  ألف لو ؛أك حكم جامع
ٓنت البيع اٞنشركط، كقد تدخل ٓنت الشركط ُب البيع، كقد تدخل ٓنت خيار 

كلذا كاف لكل صورة  ؛(ّ)الشرط، كقد تدخل ٓنت التفويض أك التوكيل بالبيع
 منها حكم مستقل بو، كأشهر صورتٌن منو ٨نا: 

بثمن معٌن، كلو ما زاد على الثمن اٞنعٌن، كأف  األكىل: تفويض البائع ببيع سلعة
 كما زاد فهو لك. ،اؿػيقوؿ صاحب السلعة: أنا أريد بسلعيت ألف ري

الثانية: أف يقوؿ صاحب السلعة: خذ ىذه السلع فبعها، فإف بعتها فهو بيع 
 خذىا أك اٞنتبقي منها، كلك قسط نتفق من ٖننها.آ رى تػى شٍ تاـ، كإف مل تي 

، امنهما ّنشيئة اهلل، بالصورة الثانية منهما كىي األشهر كسيكوف ُنثنا ىن
 .كاألكثر انتشاران 

                                                           

 .ُِّ/ٓ :ٜناكم الكبًنا( (ُ
 .ُّٗ/ّ :(  كشاؼ القناع عن منت اإلقناع(ِ
، التأريخ ّٖمنشور ُب ٠نلة العدؿ السعودية، العدد:  د التصريف توصيفو كحكمو، ُنث( عق(ّ

 ـ.ََِٖ/ٔ -ق ُِْٗ/ٔ
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لكامل السلعة لو  اكىذا العقد من عقود البيع، كيكوف اٞنشرتم ضامنن 
ألنو مالو تلف ٓنت يده،  ؛كال تفريط تلفت، حَّت لو كاف التلف بال تعدٍّ 

 .(ُ)فضمانو عليو
نو ُب حالة أف ٕنت اٞنسألة كما ينبغي توضيحو ِنصوص ىذه اٞنسألة، أ

على صورة ككالة، مثل أف يقوؿ صاحب معمل اٜنليب لصاحب احملل 
اؿ، فهذه ػئة علبة حليب، بعها يل كلك على كل كاحدة رياالتجارم، ىذه م

أما إف اشرتل منو السلعة بشرط إف ذىبت ، (ِ)اٞنسألة جائزة ال إشكاؿ فيها
ئع لدل احملالت التجارية، فهذا كإال أرجعها بقسطها من الثمن، كما ىو شا

 جرل فيو اٝنالؼ بٌن العلماء على النحو التايل:
 :(3)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 

القائلوف بأف الشراء بشرط التصريف باطل ال يصح فيبطل العقد  .ُ
 .(ٔ)كالشافعية (ٓ)كاٞنالكية (ْ): اٜننفيةقاؿ كالشرط، كبو

رضي اهلل تعاىل ستدلوا ُنديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، كا
، كىشىٍرطو صلى اهلل عليو كسلم النيبَّ أىفَّ عنو  : نػىهىى عىٍن بػىٍيعو

فاٜنديث ، (1)

                                                           

 .http://cutt.us/Usl0 على الرابط التايل: ُب موقع األلوكة،شور منُنث فقهي  ،( البيع بالتصريف(ُ
 .ِٖ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
كأنبو ىنا أف الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل مل يفصل  .ِٖ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ

 األقواؿ الثالثة أل٨نية اٞنسألة. ا، كمل يذكر إال قولٌن، كسنذكر بإذف اهللُب ىذه اٞنسألة كثًنن 
 .ُْٕ/ٓ :( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع(ْ
 .ِِْ/ٔ :( التاج كاإلكليل ٞنختصر خليل(ٓ
 .َْٔ/ّ :( ركضة الطالبٌن كعمدة اٞنفتٌن(ٔ
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صريح ُب النهي عن البيع كالشرط، كالنهي يقتضي الفساد كما ىو 
 . (2)لدل أكثر األصوليٌن متقرر

 .(ّ)، كبو قاؿ: اٜننابلةالقائلوف بصحة العقد، كبطالف الشرط .ِ
اٞنشهور، الذم تقوؿ فيو أـ عنها تعاىل  رضي اهلل ُنديث بريرةكاستدلوا 

اتػىٍبتي ماعنهتعاىل رضي اهلل اٞنؤمنٌن عائشة  : جىاءىٍتيًن بىرًيرىةي فػىقىالىٍت: كى
: ًإفٍ  ، ُب كيلّْ عىاـو أيكىًقيَّةه فىأىًعيًنييًن، فػىقيٍلتي أىحىبَّ  أىٍىًلي عىلىى ًتٍسًع أىكىاؽو

، فىذىىىبىٍت بىرًيرىةي ًإىلى أىٍىًلهىا  ؤيًؾ يل فػىعىٍلتي أىٍىليًك أىٍف أىعيدَّىىا ٟنىيٍم كىيىكيوفى كىالى
صلى اهلل عليو فػىقىالىٍت ٟنىيٍم، فىأىبػىٍوا ذىًلكى عىلىيػٍهىا، فىجىاءىٍت كىرىسيوؿي اللًَّو 

، فػىقىالىٍت: ًإنػَّهيٍم أىبػىٍوا ًإالَّ أىٍف  كسلم رىسيوؿي جىاًلسه ءي ٟنىيٍم، فػىقىاؿى ى يىكيوفى اٍلوىالى
ءي ) :صلى اهلل عليو كسلماللًَّو  ءى، فىًإ٧نَّىا اٍلوىالى خيًذيهىا كىاٍشرتىًًطي ٟنىيٍم اٍلوىالى

ـى رىسيوؿي اللًَّو  ،(ًلمىٍن أىٍعتىقى  ُب النَّاًس، فىحىًمدى  صلى اهلل عليو كسلمٍبيَّ قىا
: اللَّوى كىأىثٍػىنى عىلىٍيًو، ٍبيَّ   اأىمَّا بػىٍعدي، مىا بىاؿي رًجىاؿو يىٍشرتىًطيوفى شيريكطن ) قىاؿى

لىٍيسىٍت ُب ًكتىاًب اللًَّو، مىا كىافى ًمٍن شىٍرطو لىٍيسى ُب ًكتىاًب اللًَّو فػىهيوى بىاًطله، 
، ًإ٧نَّىا اٍلوىالى  ، قىضىاءي اللًَّو أىحىقُّ كىشىٍرطي اللًَّو أىٍكثىقي ءي ًلمىٍن كىًإٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو

ح ببطالف الشرط اٞنخالف أنو صر  :كجو الداللةك  .(ْ)متفق عليو (أىٍعتىقى 

                                                                                                                                              

 (.ُْٗ، رقم: َّٕ/ُ :الضعيفة سلسلةالكضعفو األلباٍل ) ،ٖٓ/ْ :( ٠نمع الزكائد كمنبع الفوائد(ُ
 .ّٔ/ّ :اب عن تنقيح الشهاب( رفع النق(ِ
 .ِِ/ِ ُب فقو اإلماـ أ٘ند: ( الكاُب(ّ
 .َّٖٓ، رقم: ُِّ/ْ: ، كصحيح مسلمُِٖٔ، رقم: ّّٗ/ٓ :صحيح البخارم( (ْ
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فالشرط ٢نالف فيها  ؛ٞنقتضى العقد مع صحة البيع، كمسألتنا كذلك
 .(ُ)ٞنقتضى العقد

ك٣نا يؤيد ىذا القوؿ أف مقتضى العقد انتقاؿ اٞنبيع للبائع بعد دفع 
، كلدفع الضرر و كعليو خسارتوو، كأف لو رُنالثمن كالتصرؼ اٞنطلق في

اٞنتوقع إذا هتاكف اٞنشرتم ُب تركيج السلعة فباعها ِنسارة كرجع على 
دفع اٝنسارة، فيو قوؿ البائع: إف خسرت البضاعة فأنا أ البائع، كألفَّ 

 .(ِ)يهاـ اٞنشرتم بأف السلعة رائجة، كأهنا تساكم ىذا اٞنبلغإلتغرير 
 (ْ)كابن القيم (ّ)قاؿ ابن تيمية القائلوف بصحة العقد كالشرط، كبو .ّ

 ا بالشركط ُب البيع.، فقد كسعوا كثًنن ر٘نهم اهلل تعاىل (ٓ)كالسعدم
الشرط إذا مل ٫نالف النصوص الشرعية فإنو ُب ذلك أف  كحجتهم

لعدـ ما يدؿ على عدـ  ؛صحيح معترب، حَّت لو خالف مقتضى العقد
تدؿ على اعتباره إف خالف مقتضى العقد، بل النصوص الشرعية 

رضي بن عمر اضى العقد، كما ُب حديث اعتباره حَّت لو خالف مقت
: صلى اهلل عليو كسلمأىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ،مااهلل تعاىل عنه مىٍن بىاعى ) قىاؿى

                                                           

 .ّٕ/ِ :ُب فقو اإلماـ أ٘ند الكاُب( (ُ
 .ُٖٗ/ُّ :( فتاكل اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية(ِ
 .ُُ/ْ: ابن تيميةـ شيخ اإلسالٞنستدرؾ على ٠نموع فتاكل ا( (ّ
 .َّّ – َُّ/ ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 .ّٕ، ك َٕ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ٓ
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قىٍد أيبػّْرىتٍ  ٦نىٍالن 
ا لًٍلبىاًئًع، ًإالَّ أىٍف يىٍشرتىًطى اٍلميٍبتىاعي  (ُ)  ،(ِ)متفق عليو (فػىثىمىريىى

اكتملت حاٟنا، فملكها ٞنن اعتىن ّٔا حقيقة كىو البائع،  فالثمرة ىنا
كىذا الذم يقتضيو العقد كيرتتب عليو، كاٞنشرتم إ٧نا اشرتل النخل ٞنا 

، كمع ذلك فقد أرجع الشارع اٜنكيم اٞنسألة لتصاّب ينتج منها مستقبالن 
 الناس فيما بينهما إف مل ٫نالف الشرع.

 :و اهلل تعالىرحم: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
َنواز ىذه اٞنعاملة كصحتها، كذلك  ر٘نو اهلل تعاىلصرح الشيخ العثيمٌن 

ُب باب اإلجارة ُب   "البيع على التصريف" عندما ُنث اٞنسألة ٓنت عنواف:
 عشرة يقوؿ على القوؿ الراجح: ىذه مثالن ) ، فقاؿ:"الشرح اٞنمتع"كتابو 

ا مل تصرفو يرد بقسطو من صناديق، ىي عليك ّنائة، كل صندكؽ بعشرة، كم
 .(ّ)(الثمن، فهذا نرل أنو جائز

بينما اختار عدـ صحة ىذه النوع من البيع عندما ُنث اٞنسألة ُب باب 
فهذا ) الشركط ُب البيع، ٓنت الشركط اليت ٔنالف مقتضى العقد، حيث قاؿ:

ألنو  ؛-ليو، أك مَّت نفق اٞنبيع كإال ردهشرط أف ال خسارة ع-الشرط ال يصح 
ألف مقتضى العقد أف اٞنشرتم ٬نلك اٞنبيع، فلو غنمو  ؛الف ٞنقتضى العقد٢ن

اٍٝنىرىاجي ": صلى اهلل عليو كسلمكعليو غرمو، فهو مالك، كقد قاؿ النيب 

                                                           

ا كالراء مفتوحة: التشقيق كالتلقيح، كمعناه: شق طلع ( قولو أيبػّْرىت بضم اٟنمزة ككسر اٞنوحدة مشددن (ُ
ة الذكر، كاٜنكم مستمر ّنجرد التشقيق كلو مل يضع النخلة األنثى ليذر فيو شيء من طلع النخل

 .(َِْ/ْ :)فتح البارم شرح صحيح البخارم افيو شيئن 
 .ِّٖٗ، رقم: ُٔ/ٓ :، كصحيح مسلمَِِْ، رقم: ّْٗ/ٓ :صحيح البخارم( (ِ
 .ِٗ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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أم من لو ربح شيء فعليو خسارتو، كمعلـو أنو لو ربح ىذا  ،(ُ)"بًالضَّمىافً 
رتم فال يصح أف يشرتط اٞنبيع فالربح للمشرتم بال شك، فإذا كاف الربح للمش

 .(ِ)(اٝنسارة على البائع
ا باٞننع من كنقل الدكتور: أ٘ند القاضي عن الشيخ العثيمٌن تصر٪نو أيضن 

ر٘نو سألت شيخنا ) ىذا النوع من العقود حيث يقوؿ الدكتور: أ٘ند القاضي:
: ما حكم تعامل "البقاالت" ك٥نوىا مع موردم بعض اٞنواد الغذائية اهلل تعاىل

، رائد، بالتصريف، أم يتم اٜنساب بقدر الكمية اليت صيرّْفت كبيعت فعالن كاٛن
، أك باستبداؿ الكمية اٞنتبقية اليت رّنا انتهت مدهتا من خبز كألباف كجرائد مثالن 

جرل ُب ىذا ُنث طويل خالصتو: البيع بالتصريف عقد ١نـر ، ّنثلها جديدة؟
عن بيع الغرر، أما   عليو كسلمصلى اهللٜنصوؿ اٛنهالة كالغرر، كقد هنى النيب 

ضاه، مع بقاء ما كقع عليو ألف اٞنورد أبدؿ بضاعة بأخرل بر  ؛االستبداؿ فأىوف
 للمورد ُب تصريف بضاعتو، كاٞنخرج أف يكوف صاحب احملل ككيالن ، العقد

 .(ّ)(: كل كرتوفو تبيعو يل فلك فيو كذا ككذاكيقوؿ مثالن 
ذا النوع من العقود ثالثة أقواؿ كىي: ُب ى ر٘نو اهللف للشيخ العثيمٌن فيكو 

األكؿ: القوؿ باٛنواز، كالثاٍل: القوؿ ببطالف الشرط كصحة البيع، كما ىو قوؿ 

                                                           

، رقم: ُٕٓ/ٓ: اء الغليلكصححو األلباٍل )إرك  ،ِِِْْ، رقم: ِِٕ/َْ :مسند أ٘ند( (ُ
ُِّٕ.) 

 .ُِْ/ٖ :لشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنعا( (ِ
، كتاب إلكرتكٍل منشور على ّْٖ( القاضي، ٖنرات التدكين ُب مسائل ابن عثيمٌن، مسألة رقم: (ّ

 .http://majles.alukah.net/t43508الرابط التايل: 
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كلذا قاؿ الدكتور: دبياف الدبياف أف ، ااٞنذىب، كالثالث: القوؿ باٞننع مطلقن 
 .(ُ)سبب تردده أنو مل تتضح لو اٞنسألة جلية

ىنا ١نموؿ على أحد  اهلل تعاىل ر٘نو م يظهر يل أف كالـ الشيخكالذ
كلذا تردد بالقوؿ باٛنواز كعدمو، كإما  ؛ مل تتضح لو اٞنسألةأمرين: إما أنو فعالن 

ا بٌن حالتٌن من اٜناالت الدارجة بالسوؽ، كاليت يرتتب ا لطيفن أف لديو تفريقن 
عليها نقل اٞنسألة من اٛنهالة كالغرر إىل العلم، فهو عندما قاؿ بعدـ اٛنواز 

ا حَّت ال ار للعلة كىي اٛنهالة كالغرر، كعندما قاؿ باٛنواز اشرتط شرطن أش
ا، أما نقوؿ: ٩نوز بشرط أف يقدر لكل شيء ٖننن ) تدخل ُب مسألة الغرر فقاؿ:

 كل كرتوف بكذا، أك كل سلة من سالؿأف يقوؿ: على ما تصرؼ كمل يقل لو:  
األكىل: أف  ،حالتٌن فكأنو يفرؽ بٌن ،(ِ)(اٝنبز بكذا، فهذا يؤدم إىل اٛنهالة
ا كما ُب الشق األكؿ من كالمو ا معركفن يكوف نصيب صاحب احملل كاضحن 

ا ال يعرفو السابق، كىذا ىو ما قاؿ َنوازه، كاٜنالة الثانية: أف يكوف نصيبو مبهمن 
إال بعد البيع كرجوع اٞنتبقي من السلعة لصاحبها، فهذا ما قاؿ ّننعو كأنو 

ا اٞنهم إذن ) خر اٞنسألة عندما قاؿ:آُب  كالمومشتمل على غرر، كيوضح ذلك  
 .(ّ)(اأف ٥ندد مقدار ٖنن كل كاحد كحينئذ يكوف صحيحن 

بأف اٞنسألة مستوفية  عندما قاؿ باٛنواز، علل ر٘نو اهللكالشيخ العثيمٌن 
الشركط الشرعية، كليس فيها غرر كال ظلم كال جهالة، كالطرفاف مرتاضياف على 

                                                           

 .ّ :( البيع بالتصريف(ُ
 .ِٖ/َُ :ٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زاد ا(ِ
 .ِٗ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
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ألنو ليس على أحد الطرفٌن ضرر  ؛هذا نرل أنو جائزف) ىذه اٞنبايعة، فقاؿ:
 .(ُ)(كليس فيو ظلم، كصاحب السلعة مستعد لقبوؿ ما تبقى

 فهذه اٞنسألة تدكر حوؿ أمرين:
األكؿ: اٛنهالة كالغرر ُب نصيب كل كاحد من الطرفٌن، كىذا منتف ُب حالة ًب 

كحَّت لو ، ٓنديد نصيب كل كاحد منهما، كاالتفاؽ الواضح على ْنزئة الثمن
ُب بداية البيع فمصًنىا إىل العلم بال شك، كذلك عندما  يسًنةكجد فيو جهالة 

تعاىل  الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهللو يلإ، كىو ما أشار تبدأ تصفية حسابات الطرفٌن
فهذا ليس فيو جهالة؛ ألنو حَّت لو قدر أنو حٌن العقد فيو جهالة ) حٌن قاؿ:

 .(فسيؤكؿ إىل العلم
 ف الشرط مناؼ ٞنقتضى العقد، كىذا ٬نكن مناقشتو من جهتٌن:الثاٍل: كو 

فإف العقد ىنا تاـ منجز، كالصورة  ؛: عدـ التسليم ّنخالفتو ٞنقتضى العقداألكىل
ف البائع سلم البضاعة كاملة إحيث  ؛كاضحة للطرفٌن، كمقتضى العقد متحقق

مل يستلم  تامة، كاتفق ىو اٞنشرتم على السعر اٞنفرتض ٟنا كاملة، كإف كاف
الثمن حَّت اآلف، كلكنو ثابت ُب ذمة اٞنشرتم، كسائر الديوف كالبيوع اٞنؤجلة، 

 كأدؿ دليل على ذلك أف السلعة ُب ىذه اٜنالة تدخل ُب ضماف اٞنشرتم.
: أنو ُب حالة ٢نالفتو ٞنقتضى العقد، فال يوجد ما ينص على بطالف الثانية

ا كرضي بو الطرفاف، ا شرعين نصن  الشرط اٞنخالف ٞنقتضى العقد، إذا مل ٫نالف
ا، كُب اٜنديث الصحيح ا إذا كاف ٪نقق مصلحة كاضحة ٟنما ٗنيعن خصوصن 
، حىرَّـى حىالىالن  اميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإالَّ شىٍرطن ػال) :صلى اهلل عليو كسلميقوؿ 

                                                           

 .ِٗ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
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الذم ٪نرمو،  . كأين اٜنراـ الذم ٪نللو ىذا الشرط، أك اٜنالؿ(ُ)(اأىٍك أىحىلَّ حىرىامن 
بطالف الشرط -بل إف ُب النصوص الشرعية ما يدؿ على خالؼ ىذا األمر 

حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل تعاىل  ذلك ُبك  -اٞنخالف ٞنقتضى العقد
ا لًٍلبىائًًع  قىٍد أيبػّْرىتٍ  مىٍن بىاعى ٦نىٍالن ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمأف النيب  عنهما فػىثىمىريىى

كىمىٍن بىاعى ) :فيو كزادأيضان كركاه الرتمذم  ،(ِ)متفق عليو (طى اٍلميٍبتىاعي ًإالَّ أىٍف يىٍشرتىً 
اليوي لًلًَّذم بىاعىوي ًإالَّ أىٍف يىٍشرتىًطى اٍلميٍبتىاعي  اعىٍبدن  كمعلـو أف العبد  ،(ّ)(كىلىوي مىاؿه فىمى

خر، فاٞناؿ الذم بيده لو صورة كلسيده آاٞنملوؾ ملك لسيده كأم شيء 
تضى عقد البيع كقوعو على العبد فقط، كمع ذلك فقد أجازه حقيقة، كمق

 الشرع مَّت ما كجد الشرط.
 ،ا للعمل بالشركطجرائين إا ضابطن  ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم  كقد استنبط

ككذلك كل شرط ) قاؿ:ح العقود اٞنشركطة فعندما تكلم عن التوسع ُب تصحي
 .(ْ)(اٜنقوؽ عند الشركط قد جاز بذلو بدكف االشرتاط، لـز بالشرط، فمقاطع

 درج الناس على العمل ّٔا بكثرة -البيع على التصريف  –كىذه اٞنعاملة 
كإف كاف القوؿ األقرب ، الؼ فيها ظاىر معترب فيو كل قوؿىذه األياـ، كاٝن

 عن البائع أك للصواب ىو القوؿ بضبط ىذه اٞنعاملة بأف يكوف اٞنوزع ككيالن 
 ا لو فقط.مسوقن 

  
                                                           

 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِّٓ، رقم: ِٖ/ّ :سنن الرتمذم( (ُ
 .ِّٖٗ، رقم: ُٔ/ٓ :، كصحيح مسلمَِِْ، رقم: ّْٗ/ٓ :صحيح البخارم( (ِ
 كقاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح. ،ُِْْ ، رقم:ّٕٓ/ِ :سنن الرتمذم( (ّ
 .َّّ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
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 :اسع عشرالمبحث الت
 ؟.الوالية على الصغير والمجنون بعد األبلمن 

 : صورة المسألة:أواًل 
العقل،  كقد بلغوا كىم فاقد اٜنلم، أك من كاف لديو أكالد صغار مل يبلغوا

ىذه اٜنالة إذا كاف  فإهنم يكونوف ُب حكم احملجور عليهم ٞنصلحتهم، ففي
، كلو مل يكن األب موجودناكل حاؿ، كإذا فهل يقدـ ُب الوالية ب األب موجودنا

فهل تنتقل الوالية عليهم لذكم القرابة ، صي يقـو على رعاية ىؤالء األكالدك 
، م أقرب الناس ٟنم كأشفقهم عليهمٟنم، اٛند أك األخ أك العم أك األـ، لكوهن

من قبل األب، أك  أـ أهنا ال تنتقل ٟنم، كلكن تنتقل للوصي كونو موكالن 
  كيل لو، ككونو ٣نثل األب ُب حاؿ فقده بٌن رعيتو.للحاكم، كونو كيل من ال

 اٞنسألة فهناؾ أمور أنبو ٟنا: كقبل البحث ُب ىذه 
 :(ِ)من جهة احملجور عليو ينقسم إىل قسمٌن (ُ)أف اٜنىٍجر .ُ

حجر ٞنصلحة الغًن، مثل اٜنجر على اٞنفلس حَّت يتمكن من سداد  - أ
 دين الناس، ببيع حقوقو اٞنمكنة أك ٥نوىا.

حة النفس، مثل اٜنجر على الصغًن كآّنوف، كيستمر حجر ٞنصل - ب
 حَّت يبلغ الصغًن كيعقل آّنوف. اٜنجر

                                                           

ٍجر لغة: اٞننع )معجم مقاييس اللغة(ُ ، مادة: حجر( كاصطالحان: منع شخص من ِّٖ/ِ :( اٜنى
التصرؼ ٜنض نفسو أك حض غًنه، كىو ٖنانية أنواع: حجر الصيب كاٞنبذر كآّنوف ٜنق 

كالعبد  لباب، كحجر اٞنفلس ٜنق الغرماء، كالراىن للمرهتن، كاٞنريض للورثة،أنفسهم، كىم مراد ا
 (.ُٕٗ/ُ :)ٓنرير ألفاظ التنبيو لسيده، كاٞنرتد للمسلمٌن

 .َُّ/ٔ :( الفقو  اٞنيسر(ِ
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بالوالية، حَّت لو كاف مستحق الوالية ىو األب،  ةحقياأل أف القرابة ال تعين .ِ
ضرة لذلك، أك كاف ُب كاليتو للمحجور عليو م َّت كاف الشخص ليس أىالن كذلك م

 .(ُ)لمخدرات، أك ٫نشى منو إفساد احملجور عليول لو، مثل أف يكوف الويل مدمننا
اٜنجر على آّنوف كالسفيو يستمر ما استمرت حاٟنما، كلو بلغا الكرب ُب  .ّ

 .(ِ)ألف اٜنجر ٞنصلحتهما كىي مستمرة ؛عمر٨نا
ُب ىذا الباب تداخل ُب اٞنعاٍل احملددة بٌن الوالية ُب باب الرتبية، كالوالية ُب  .ْ

 باب اٞنًناث، فاٜنضانة تقـو على العناية برتبية الطفل فرتة باب اٜنضانة، كالوالية ُب
باب الوالية كالوصاية يقـو ُب الصغر فقط، كتقـو على شؤكنو اٝناصة برعايتو، بينما 

على رعاية شؤكنو اٞنالية كالتصرؼ نيابة عنو ُب مسائل الزكاج ك٥نوىا، فليس 
كآّنوف يكوف ٓنت كالية بالضركرة أف يكوف الويل ىو اٜناضن، كما أف الصغًن 

كالده كأمو ىي من تقـو على تربيتو، كلكنها ال تستطيع التصرؼ ُب مالو كتزك٩نو 
فإف قلتم: بقي ) :ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم اإلماـ ك٥نوىا بدكف إذف كالده، يقوؿ 

ُب الذكور كالقرابة ُب النساء. قيل:  (ّ)قسم آخر كىو قولنا، كىو اعتبار التعصيب
الف لباب الواليات، كباب اٞنًناث، كاٜنضانة كالية على الطفل، فإف سلكتم ىذا ٢ن

ّٔا مسلك الواليات فخصوىا باألب كاٛند، كإف سلكتم ّٔا مسلك اٞنًناث فال 
 .(ْ)(تعطوىا لغًن كارث

                                                           

 .ٗ/َّ :( اٞنوسوعة الفقهية الكويتية(ُ
 .ِْٕٗ/ْ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ِ
من اإلحاطة، كعصبة الرجل بنوه كقرابتو ألبيو، كٚنوا عصبة  ( التعصيب: ٗنع عصبة، كىي مأخوذة(ّ

، مادة: ّّٗ/ْ :ألهنم عصبوا بو، أم: أحاطوا بو، كاٛنمع العصبات )معجم مقاييس اللغة
 (.ّٔٔ/ُ :)اٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع ( كاصطالحان: كل كارث بغًن تقديرعصب

 .َِْ/ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ْ
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
لى الصيب كآّنوف تكوف كالتايل: أبوه ٍب القائلوف بأف ترتيب الوالية ع .ُ

 .(ِ)جده ٍب الوصي ٍب اٜناكم، كبو قاؿ الشافعية
القائلوف بأف ترتيب الوالية على الصيب كآّنوف تكوف كالتايل: أبوه ٍب  .ِ

 .(ّ)كصيو ٍب جده ٍب كصيو ٍب اٜناكم، كبو قاؿ اٜننفية
التايل: األب ٍب القائلوف بأف ترتيب الوالية على الصيب كآّنوف تكوف ك .ّ

 .(ٓ)كاٜننابلة (ْ)الوصي ٍب اٜناكم، كبو قاؿ اٞنالكية
القائلوف بأف الوالية على الصيب كآّنوف تكوف لألصلح من ٗنيع  .ْ

القرابات، ك٩نب أف يبتدأ باألب فاٛند، كما أف القائلٌن بو ال يركف 
، كما تنتقل للحاكم كالية األـ، كاٜناكم لديهم خيار أخًن ا منمانعن 
، كىذا ، كبو قاؿ ابن تيمية(ٔ) حاؿ امتنع احملجور عليو من طاعة كليوُب

 .(ٕ)اهلل تعاىل مر٘نهكىذا القوؿ ىو ما يفهم من كالـ ابن القيم 
 
 

                                                           

. كقد أشار الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل ٟنذه اٞنسألة َّٓ/ٗ :ٞنمتع على زاد اٞنستقنع( الشرح ا(ُ
 باختصار، كسأذكر باقي األقواؿ للفائدة.

 .ُِْ/ْ :( النجم الوىاج ُب شرح اٞننهاج(ِ
 .ِّ/ِٓ :( اٞنبسوط(ّ
 .ٖٔٔ/ُ :( الشامل ُب فقو اإلماـ مالك(ْ
 .ُٖٗ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ٓ
 .ّٖٗ/ٓ :كربل( الفتاكل ال(ٔ
 .َِْك    ِِٗ/ ٓ :( زاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد(ٕ
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 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
ائر األقارب مع تقدَل أف الوالية يستحقها س-القوؿ الرابع  رجح ر٘نو اهلل

األـ منهم كلكن بعد العصبات، كأف اٜناكم خيار عند  كأف ،-األب فاٛند
كىذا ىو اٜنق إف شاء اهلل تعاىل، ) قاؿ:ف اربو، من أقاالضطرار إذا مل ٤ند عدالن 

ا ألخيو الصغًن، ا ألكالد ابنو، كاألخ الشقيق كلين كعليو فاٛند أك األب يكوف كلين 
أقاربو ليس فيهم كاألـ إذا عدـ العصبة تكوف كلية البنها، نعم إذا قدر أف 

 .(ُ)(الشفقة كاٜنب كالعطف، فحينئذ نلجأ إىل اٜناكم ليويل من ىو أكىل
أف الوالية ) الختياره ىذا القوؿ فقاؿ: ر٘نو اهلل تعاىلكعلل الشيخ العثيمٌن 

ألف اٞنقصود ٘ناية  ؛تكوف ألكىل الناس بو، كلو كانت األـ إذا كانت رشيدة
وف أك السفيو، فإذا كجد من يقـو ّٔذه ىذا الطفل الصغًن، أك ٘ناية آّن
 .(ِ)(اٜنماية من أقاربو فهو أكىل من غًنه

حملجور عليو، سواء كاف صغًننا أك الذم يتفق مع مصلحة ا كىذا القوؿ ىو
ألف أقرب الناس لو ىم ُب العادة أشفق الناس عليو،  ؛سفيهنا أك ٠ننوننا

ة الشرع كمن جهة كأحرصهم على مصلحتو، كما أنو سيلحقهم اللـو من جه
، كلو مل يكونوا أكلياء مباشرين، كالشريعة إ٧نا ُب حقو الناس عند التقصًن

ُب ، كما مومنا، كمثل ىؤالء الضعاؼ خصوصناجاءت لتحقق مصاّب الناس ع
لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم ) تعاىل:سبحانو ك  ولو ق

 .(ّ) (ٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنٌنى رىءيكؼه رىًحيمه حىرًيصه عىلى 
                                                           

 .َّٔ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .َّٔ/ٗ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُِٖ( سورة التوبة، آية رقم: (ّ
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 ؛بل ىي من أعلى األمانات ،ألهنا أمانة ؛كإ٧نا اشرتطت العدالة ُب الويل
من يقـو عليها البد أف يكوف ألهنا ٔنص تربية البشر أشرؼ اٞنخلوقات، ك 

 وسبحانإىل صفة العدالة ُب الويل فقاؿ  ، كقد أشار البارم جٌل كعالعدالن 
لَّ ىيوى ) :كتعاىل ًإٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اٜنٍىقُّ سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف ٬نًي

 .(ُ)(فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي بًاٍلعىٍدؿً 
ختالؼ أك الشقاؽ، أك إذا االأٌما اٜناكم فهو ُب حاؿ االضطرار، كحاؿ 

كلذا كرد ُب كالية النكاح  ؛تنازع فيو غًن األكفاء، أك إذا مل يوجد لو كيل قريب
... ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلم، أف النيب رضي اهلل تعاىل عنهاحديث عائشة 

عن كالية ىو كموضوعنا ىنا  ،(ِ)(فىًإٍف اٍشتىجىريكا فىالسٍُّلطىافي كىيلُّ مىٍن الى كىيلَّ لىوي 
قدـ، الناس منذ ال عملعليو كىذا األمر ىو الذم فقط،  النكاح ككالية اٞناؿ

ور عليو، كال يذىبوف للحاكم إال عند التنازع، أك خشية فوت مصلحة للمحج
 أك إذا مل يوجد لو كيل.

  

                                                           

 .ِِٖية رقم: من اآل( سورة البقرة، (ُ
، رقم: ِٔٓ/ُ :لباٍل )صحيح اٛنامعكصححو األ ،َِِْٓ، رقم: ِّْ/َْ:مسند أ٘ند( (ِ

ْْْٕ.) 
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 :المبحث العشرون
 .تصرفات الغاصبحكم 

 : صورة المسألة:أواًل 
، ٍب يذىب كيبيعو على مثالن  ىاتفك عندما يستويل شخص ما على

شرتم كتطلب منو ٍب تذىب للمالبيع، ٕناـ خر، كتعلم بذلك بعد شخص آ
من الغاصب: ٩نب أف تدفع  اهشرت لشخص الذم افهل نقوؿ ل، ىاتفك

 ألنو ماؿ مغصوب ككل تصرؼ بين عليو فهو باطل، ؛لصاحب اٟناتف ىاتفو
أـ نقوؿ لصاحب اٟناتف: قد باع ، كأنت ترجع على الغاصب ّنا دفعت؟

لك  خر كانتقلت السلعة، فال ٬نكن أف يرجع، كلكنآالغاصب ىاتفك لرجل 
ار أـ أننا ٤نعل لصاحب اٜنق اٝني، و نلـز بو الغاصب، أك مثل قيمتو؟ىاتف مثل

 .ُب إمضاء تصرؼ الغاصب أك رده؟
 بأمثلة كثًنة أبرزىا كأظهرىا: اٝنالؼ ُب ىذه اٞنسألة تتضح جليناكٖنرة 

اه، فهل ٪نل لو ذبح ّٔيمة ٣نلوكة لغًنه بغًن رضعندما يقدـ الغاصب ب
ال هنا ، أـ أ؟فع بدٟنا أك قيمتها لصاحبها ألف العربة بالضمافبعد د االنتفاع ّٔا

 .ٓنل لو ألف العربة بالفعل؟
، كأحدث ّٔا صنعة تزيد ُب قيمتها، فهل لو أخذ اكمثل لو أخذ مادة خامن 

ف طلب صاحب اٞنادة عٌن مادتو، أـ أف لصاحب اٞنادة اٜنق ُب إأجرة الصنعة 
 ٞنادة كما ٜنقها من عمل أك زيادة؟.ا
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 اٞنسألة أشًن لبعض األمور منها: كقبل اٝنوض ُب ىذه
، كمن حراـ مطلقنا (ُ)تصرفات الغاصب من حيث اٜنكم التكليفي - أ

حيث الصحة كالنفوذ تنقسم إىل قسمٌن: األكؿ: ما ليس لو حكم 
، الثاٍل: ما لو حكم فساد، كىذا تصرؼ الغاصب فيو نافذصحة أك 

 .(ِ)ىذه اٞنسألةصحة أك فساد، كىذا ىو ١نل البحث ُب 
كمية( أك اليت ال يرتتب عليها صحة كال فساد اٜنمثاؿ التصرفات )غًن  - ب

مثل: رجله غصب ماء فأزاؿ بو ٤ناسة، فهنا إزالة النجاسة ٕنت 
 دُّ كلذا ىذا يع ؛كصحت، كال ٬نكن أف يبحث فيها بالصحة كالفساد

 .(ّ) اا نافذن تصرفن 
صحة التصرؼ كضماف مثاؿ التصرفات )اٜنكمية( اليت يرتتب عليها  - ت

ا كأحدث اٞنتلف كضماف نقص القيمة أك ٥نوىا، مثل لو غصب أرضن 
 فيها بناء. 

اتفق العلماء على أف العٌن اٞنغصوبة إذا كجدت كما ىي حاؿ الغصب  - ث
 عند الغاصب، فإنو يلـز الغاصب ردىا بعينها إىل صاحبها.

                                                           

ا: ، مادة: حكم( كاصطالحن ُٗ/ِ :م مقاييس اللغةج)مع ( اٜنكم ُب اللغة: اٞننع كالصرؼ(ُ
خطاب الشرع اٞنتعلق بفعل اٞنكلف باالقتضاء أك التخيًن أك الوضع، كينقسم لقسمٌن: اٜنكم 

سة أقساـ: كاجب كمستحب ك١نـر التكليفي، كىو اٞنقصود باالقتضاء كالتخيًن، كينقسم ٝنم
ط الوضعي، كىو اٞنقصود بالوضع، كينقسم إىل ٙنسة أقساـ: الشر  كمكركه كمندكب، كاٜنكم

 (.ُٗ/ُ :لبحر احمليط ُب أصوؿ الفقوا) كالسبب كاٞنانع كالصحة كالفساد
 .ُٖٓ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُْٖ/َُ :لشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنعا( (ّ
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و إف كاف كما اتفقوا على أنو إذا فقد اٞنغصوب أك تلف، فهنا يلـز مثل - ج
 .(ُ)لعدـ القدرة على رده ؛ا، فإف مل ٩ند اٞنثل قيم كدفع قيمتومثلين 

ف مسائل الغصب متفرعة إسب ما اطلعت عليو ُب كتب الفقو فكُن - ح
ُب اٞنذىب نفسة حسب التفريع  اا اٜنكم فيهكمتداخلة، ك٫نتلف أحيانن 

 ا بالكلذا سيكوف ٠ناؿ البحث ُب حالة الغصب عمومن  ؛اٞنراد التطرؽ لو
 .ا فباعو فما حكم البيع، كما يرتتب عليو؟تفصيل، كمن غصب ثوبن 

 :(2)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
القائلوف بأف تصرفات الغاصب باطلة، ككل ما ترتب عليها باطل غًن  .ُ

 .(ْ)كاٜننابلة (ّ)معترب، كبو قاؿ الشافعية
ة من الكتاب كالسنة، كلها تفيد ٓنرَل كقد استدؿ ىؤالء بأدلة كثًن 

 ، كالنهي يفيد التحرَل كالفساد.كالتعدم على ماؿ الغًن الغصب
كىالى : )قوؿ اهلل تعاىلعلى بطالف تصرفات الغاصب، ك٣نا استدلوا بو 

نىكيٍم بًاٍلبىاًطلً  كالغصب من أكل ماؿ الناس  ،(ٓ) (تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
عنو، كالنهي ىنا للتحرَل كىو يفيد الفساد، كما  ابالباطل فيكوف منهين 

 .(ٔ)ىو متقرر لدل أكثر األصوليٌن

                                                           

 .َُّٓمسألة رقم:  ُٗٔ/ِ :( اإلقناع ُب مسائل اإلٗناع(ُ
 .ُْٖ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ِْٔ/ُ :( اللباب ُب الفقو الشافعي(ّ
 .َْٗ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع(ْ
 .ُٖٖ( سورة البقرة، آية رقم: (ٓ
 .ّٔ/ّ :( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب(ٔ
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قاؿ  عنهماتعاىل رضي اهلل  كما استدلوا ُنديث السائب بن يزيد
 االى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم مىتىاعى صىاًحًبًو جىادِّ ):صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

ًعبن  ا عىلىٍيوً ، كىًإذىا أىخىذى أىحىدي اكىالى الى  نهىف ،(ُ)(كيٍم عىصىا صىاًحًبًو فػىٍليػىٍرديٍدىى
عن أخذ ماؿ اٞنسلم بغًن رضاه، كالنهي يقتضي  صلى اهلل عليو كسلم

 التحرَل، كالتحرَل يفيد الفساد، فينبين عليو فساد تصرفات الغاصب.
، كبو قاؿ ائلوف بأف الغاصب يضمن ما ترتب على تصرفاتوالق .ِ

 .(ّ)كيةاٞنالبعض ك  (ِ)اٜننفية
كحجتهم ُب ذلك أف اٞنغصوب منو ملك البدؿ كلو، فيملك الغاصب 
اٞنبدؿ منو، لئال ٩نتمع البدالف ُب ملك شخص كاحد، كلكن ال ٪نل 

 .(ْ)قبل أداء الضماف ع باٞنغصوبللغاصب االنتفا 
القائلوف بأف تصرفات الغاصب معتربة إف أجازىا صاحب اٜنق،  .ّ

كابن (ٓ)قاؿ بعض اٞنالكية كيضمن الغاصب ما ترتب عليها، كبو
 .تعاىل ر٘نهم اهلل (ٖ)السعدمك (ٕ)كابن القيم (ٔ)تيمية

                                                           

، رقم: ُِٕٓ/ِ :كحسنو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُُْٕٗ، رقم: ُْٔ/ِٗ :مسند أ٘ند( (ُ
ُّّٓٔ.) 

 .ُٕ/ّ :( االختيار لتعليل اٞنختار(ِ
 .ْٖٔ/ِ :( الكاُب ُب فقو أىل اٞندينة(ّ
 . ُّٗ/ِ :( اللباب ُب شرح الكتاب(ْ
 .ْٖٖ/ِ :( الكاُب ُب فقو أىل اٞندينة(ٓ
 .ُِٖ/ِ :( جامع اٞنسائل(ٔ
 .ُٗ/ِ :عالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن( إ(ٕ
 .ِٗ :( اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية(ٖ
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 التصرؼ ُب اٞنغصوب ٜنق كحجتهم ُب اختيار ىذا القوؿ أف ٓنرَل
فإذا أسقط اٞنغصوب منو حقو سقط كزاؿ ٜنق اهلل تعاىل،  الغًن كليس

 .(ُ)اٞنانع من نفاذ التصرؼ ُب اٞناؿ اٞنغصوب
تقع  يرتتب على عدـ إجازهتا مشقة ات الغاصب اليتالقائلوف بأف تصرف .ْ

صحيحة معتربة كيضمن الغاصب ما ترتب عليها، كقد ذكره الشيخ 
 .(ِ) ُب اٞنسألةقوالن  ر٘نو اهلل تعاىلالعثيمٌن 

نو حالة أل ؛ُب اٞنسألة كالذم يتضح يل أف ىذا القوؿ ال يصلح أف يعد قوالن 
رد أك تعسره، كاٞنشقة ىنا ال لتعذر ال ؛خيار فيواضطرار كليس للمغصوب 

بل تلحق كل من تعلق  ،تلحق الغاصب فقط لنقوؿ لو ٓنمل نتيجة خطأؾ
بو تصرؼ ُب اٞنغصوب علم أك مل يعلم بأنو مغصوب، كمن اٞنعلـو أف من 

فهو حالة  ،(ّ))اٞنشقة ْنلب التيسًن( :اٞنتقررة لدل الفقهاء اعد الشرعيةالقو 
 سألة. ُب اٞنحالة استثنائية كال يصلح قوالن 

 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 
القوؿ بصحة تصرؼ الغاصب، مع ٔنيًن صاحب اٜنق  ر٘نو اهللالشيخ  رجح

ا اٝنالصة: أف تصرفات الغاصب إذن ) بٌن سلعتو أك العوض أك الثمن فقاؿ:
صحيحة، أما إف أجازىا اٞنالك فهذا أمر كاضح مثل الشمس، كأما إذا مل ٩نزىا 

ا، فلو أف يسرتده ا صحتها، لكن إذا كاف عٌن ماؿ اٞنالك باقين لصحيح أيضن فا
 .(ْ)(كيقوؿ: ىذا عٌن مايل أريده، كأنت أيها اٞنشرتم اذىب إىل الغاصب

                                                           

 .ُِٖ/ِ :( جامع اٞنسائل(ُ
 .ُْٖ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ِ
 .ُٕٓ/ُ :( شرح القواعد الفقهية(ّ
 .ُٖٔ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ْ
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أف القوؿ بوقف صحة التصرؼ على إجازة صاحب اٜنق  كالذم يتضح يل
لتوافقو مع مسألة تصرؼ الفضويل، كىي مرتبطة  ؛ىو األقرب للصواب

 ؛ إذكما أنو عٌن اٜنكمة،  ة التصرؼ ُب ماؿ الغًن بدكف إذنوغصب من جهبال
ننا إذا ألزمنا اٞنغصوب منو بأحد ىذه األقواؿ، فكأننا نظلمو مرة أخرل بعد إ

كقوع ظلم الغاصب عليو، فقد ال يتناسب قولنا مع رغبتو، كلكن إذا خًنناه 
ُب بداية  اكاف مظلومن   أصبح ىو األقول ُب ىذه اٞنسألة، كىذا ىو اٞنفرتض ألنو

كما أف ىذا القوؿ يتوافق مع النصوص الشرعية، ،  اٞنسألة من قبل الغاصب
نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ ) كمنها قوؿ اهلل تعاىل: ا الًَّذينى آمىنيوا الى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ يىا أىيػُّهى

جعلت الرتاضي ىو السبيل  ية الكر٬نةفاآل ،(ُ)(أىٍف تىكيوفى ًْنىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيمٍ 
ف التصرؼ صحيح بال خيار لو، أك إإىل ٕنلك ماؿ اآلخرين، ك٥نن عندما نقوؿ 
ُب  ال ٬نانع ُب تصحيحو، مل نراعً  وأف نقوؿ إف التصرؼ غًن صحيح كصاحب

ىنا أكىل منو ُب حالة التبايع الصحيح، ألنو ىنا ظلم  اقيقة رضاه، كالرضاٜن
أخرل، كمثل ىذه اآلية حديث حنيفة الرقاشي مرة يظلم فيجب أف ال  ،مرة

لُّ مىاؿي ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمأف رسوؿ اهلل  ،رضي اهلل تعاىل عنو الى ٪نًى
 .(ِ)(اٍمرًئو ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي 

  

                                                           

 .ِٗ( سورة النساء، آية رقم: (ُ
، رقم: ُِٖٔ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َِٓٗٔ، رقم: ِٗٗ/ّْ :مسند أ٘ند( (ِ

َُِّٔ.) 
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 :المبحث الحادي والعشرون
 ؟.بالتصرف بالمبيع ط الشفعةىل تسق

 : صورة المسألة:أواًل 
نصيب كل كاحد منهما  شخصاف ُب ملك أرض ٪نتمل حٌن يشرتؾ

، فيبيعو بغًن علم صاحبو، ٍب يتصرؼ  يريد أحد٨نا بيع نصيبو منها، ٍبالشفعة
ا ٫نرجو عن ملكو بأمر تسقط بو الشفعة لو تصرؼ بو بو اٞنشرتم تصرفن 

يكو ُب األرض ليشفع ّٔا، صاحبها األصلي، كالوقف كاٟنبة كالوصية، فيأٌب شر 
للشافع: صاحبك تصرؼ ُب ملكو ّنا ٪نل لو كىو البيع، كاٞنشرتم فهل نقوؿ 

تصرؼ ّنلكو بعد قبضو القبض الشرعي ّنا ٫نرجو عن ملكو، كذلك بأحد 
، ؟، فال حق لك ّٔا(ُ)األمور اليت قرر بعض الفقهاء أهنا تسقط معها الشفعة

 فيها الشفعة ًب بغًن رضاؾ، ف انتقاؿ ىذه األرض اليت تقعإأك نقوؿ لو: 
 أف تطالب بإلغاء ىذا فلذا جاز ؛اٞنشرتم حقك ُب الشفعة سابق على تصرؼك 

 التصرؼ، كترجع األرض لك بالشفعة؟.
هنا تسقط ّٔا الشفعة لو إكأشًن ىنا للتصرفات اليت قاؿ بعض الفقهاء 

تصرؼ ّٔا صاحب اٞنلك الذم يقبل الشفعة، كضابطها أهنا: كل تصرؼ انتقل 
ا بة أك الصدقة أك الوصية أك الوقف أك جعلو عوضن بو اٞنلك بال عوض مثل: اٟن

 .(ِ)عن طالؽ أك خلع، أك صلح عن دـ عمد ك٥نوه

                                                           

 :)الفقو  اٞنيسر التصرفات اليت ال يرتتب عليها عوض: اٟنبة، كالوقف، كالوصية، كالصدقةمثاؿ ( (ُ
ٔ/َِٖ.) 

 .ُّْٗ/ٔ :( الفقو اإلسالمي كأدلتو(ِ
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
ا ٫نرجها عن القائلوف بسقوط الشفعة ُب حاؿ تصرؼ ّٔا اٞنشرتم تصرفن  .ُ

 .(ِ)ملكو بال عوض، كبو قاؿ اٜننابلة
نتقل ٞنالك جديد اف ملك ىذا اٛنزء إالوا ُب التعليل لقوٟنم ىذا: كق

، فتسقط ُب مثل ىذه مقابل مايلفيما فيو بغًن ٖنن، كالشفعة إ٧نا تقع 
 .(ّ)اٜناالت

أنو انتقل بغًن عوض فأشبو اٞنًناث، كألف ١نل ) قالوا:فأيضنا عللوا كما 
، كألف الشفيع الوفاؽ ىو البيع كاٝنرب كرد فيو كليس غًنه ُب معناه

يأخذه من اٞنشرتم ّنثل السبب الذم انتقل بو إليو كال ٬نكن ىذا ُب 
بثمنو ال بقيمتو، كُب غًنه يأخذه  (ْ)غًنه، كألف الشفيع يأخذ الشقص

 .(ٓ)(بقيمتو فافرتقا
لتقدَل من أكىل باعلوف اٜنق الثابت بغًن عوض كأصحاب ىذا القوؿ ٩ن

 اٜنق الثابت بعوض.

                                                           

 .ِْٔ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ّْْ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ِ
 .ِّٔ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ّ
ا من مالو، كالقطعة من األرض، تقوؿ: أعطاه شقصن  ،( الشقص كالشقيص: الطائفة من الشيء(ْ

كاٛنمع من كل ذلك أشقاص كشقاص، قاؿ الشافعي ر٘نو اهلل  ،كقيل: ىو قليل من كثًن ...
عة: فإف اشرتل شقصا من ذلك، أراد بالشقص نصيبا معلوما غًن مفركز تعاىل ُب باب الشف

 ، مادة: شقص(.ْٖ/ٕ  :)لساف العرب
 .ِّْ/ٓ :اٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند( (ٓ
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من لو حق  اقوط الشفعة إذا كجد سببها إال برضالقائلوف بعدـ س .ِ
كاختاره  ،(ّ)كالشافعية (ِ)كاٞنالكية (ُ)اٜننفية :مهورالشفعة، كبو قاؿ اٛن

 .(ٓ)ر٘نو اهللكىو اٞنفهـو من كالـ ابن القيم  ،(ْ)ابن تيمية
ألف ىذا الشقص انتقل من شريكو على ) كعللوا لقوٟنم ىذا فقالوا:

ا على تصرؼ ثبوت الشفعة سابقن  كجو تثبت بو الشفعة، فكاف
ككما أف حق الشفيع ، (ٔ)(اٞنشرتم، كإذا تزا٘نت اٜنقوؽ أخذ باألسبق
ا على حق من يثبت حقو مقدـ على حق اٞنشرتم، فكاف كذلك مقدمن 

كىم ّٔذا كأهنم يقولوف ، (ٕ)ا من جهتو كىو الغرَل كاٞنوصى لوأيضن 
 .(ٖ)قد بطل ما بيين عليو(بالقاعدة الشرعية اليت تقوؿ:)إذا تبٌن فساد الع

 .(ٖ)عليو(
 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 

                                                           

 .ّٕٓ/ُُ :لبناية شرح اٟندايةا( (ُ
 .ٕٖٓ/ِ :( الكاُب ُب فقو أىل اٞندينة(ِ
 .ّّْ/ُْ :( آّموع شرح اٞنهذب(ّ
ا، كلكنو جاء ضمن قولو َنواز الشفعة كرأيو مل أجده كاضحن  ،ُِٕ/ِٗ :يمية( ٠نموع فتاكل ابن ت(ْ

 ُب الشقص اٞنشاع، كمَّت جاز ُب األصل، كاف ُب الفرع أظهر، كما ىو عكس قاعدة اٞنسألة.
 .ِٗ/ِ :عالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌنإ( (ٓ
 .ِٔٔ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٔ
 .ّٕٓ/ُُ :( البناية شرح اٟنداية(ٕ
 .َُٓ :( القواعد كاألصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة(ٖ
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رؼ اٞنشرتم ّٔا قبل إذف من لو حق عدـ سقوط حق الشفعة بتص اختار 
ؼ اٞنشرتم ّٔبتو : أنو إذا تصر ُب ىذه اٞنسألة القوؿ الراجح) :ُب ذلك قاؿف ؛الشفعة
 .(ُ)(شفيع أف يشفعا أك ما أشبو ذلك، فإف للصداقن أك جعلو  أك كقفو

كلو تأملنا مبدأ الشفعة لوجدنا أهنا جاءت إلزالة الضرر عن الشريكٌن، 
نو سيحصل على مقابل انتقاؿ إ لحة للجميع، فالبائع ال يتضرر؛ إذكٓنقق اٞنص

اٞنلك من يده كال يهمو من أم طرؼ حصل عليو، كُب نفس الوقت الشافع 
ٞنشرتم الذم نزعت منو العٌن حصل على اٞنلك ليندفع عنو ضرر الشريك، كا

نو رجع لو قدر ما دفع للبائع، إإذ  ؛اٞنشفوع فيها مل يلحقو بذلك ضرر
مقصود الشرع اٜنكيم، فتحققت ُب ىذا مصاّب كاندفعت مضار، كىذا عٌن 

ىذا من أعظم العدؿ كأحسن ) حوؿ ىذا األمر: ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم  يقوؿ
كمصاّب العباد، كمن ىنا يعلم أف التحيل  األحكاـ اٞنطابقة للعقوؿ كالفطر

 .(ِ)(إلسقاط الشفعة مناقض ٟنذا اٞنعىن الذم قصده الشارع كمضاد لو
كخركج العٌن اٞنستحق الشفعة فيها من يد اٞنشرتم بسبب ملـز بالتعيٌن أك 

ألنو ينبين على قاعدة  ؛اا كال يكوف معتربن القبض كالوقف كاٟنبة، ال يقع صحيحن 
مفهـو ذلك أٌف  ،(ّ))نفوذ الٌتصٌرؼ منوط باإلذف الٌشرعي(شرعية تقوؿ: 

ألٌف الٌنهي يناُب اإلذف، كإذا كاف غًن  ؛ا غًن مأذكف فيوالٌتصٌرؼ اٞننهي عنو شرعن 
  غًن كاقع.باطالن  دُّ ا، كيعا كال صحيحن مأذكف فيو فال يكوف نافذن 

                                                           

 .ِٕٔ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ُ
 .ِٗ/ِ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ِ
 .ُِِّ/ُُ :( موسوعة القواعد الفقهية(ّ
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 ، فاٛنواب ُب حديثالشرعي ُب ىذا التصرؼ؟ ذفكلو قيل: أين عدـ اإل
بًالشٍُّفعىًة  صلى اهلل عليو كسلمعنو قاؿ: قىضىى رىسيوؿي اللًَّو  رضي اهلل تعاىلجابر 

لُّ لىوي أىٍف يىًبيعى حىَّتَّ يػيٍؤًذفى شىرًيكىوي،  ، الى ٪نًى ُب كيلّْ ًشرٍكىةو ملٍى تػيٍقسىٍم، رىبٍػعىةو أىٍك حىاًئطو
، فىًإذىا بىاعى كى   .(ُ).ملٍى يػيٍؤًذٍنوي فػىٍهوى أىحىقُّ ًبوً فىًإٍف شىاءى أىخىذى كىًإٍف شىاءى تػىرىؾى

و، فإف باع فنفاذ التصرؼ موقوؼ على مى علً فاألصل عدـ جواز البيع حَّت يي 
ا النتزاعو ٣نن انتقل إليو، ا شرعين إذف الشفيع، كىذا نص ُب استحقاقو استحقاقن 

ىذا ُب التصرؼ األكؿ )البيع(، فيكوف ُب التصرؼ الثاٍل )اٟنبة أك الوصية أك 
ناشئ، كالسبب األصيل  وقف أك ٥نوىا( أكىل، كال شك أنو سبب طارئال

 مقدـ عليو.
  

                                                           

 .ُِّْ، رقم: ٕٓ/ٓ :صحيح مسلم( (ُ
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 :ونشر والعي المبحث الثان
 ؟.ا عنوالمال الذي تركو صاحبو عجزً  لمن

 : صورة المسألة:أواًل 
إذا كاف شخص يسًن ُب مكاف بعيد عن الناس، ككانت معو دابة ٪نمل 

ها ك٘نل اٞنتاع على ظهره كذىب، عليها متاعو، فعجزت الدابة عن السًن، فرتك
ا ُب اٝنالء كذىب عنها، كبعد سًنه مسافة معينة تعب من ٘نلها، فرتكها أيضن 

فهل نقوؿ ٞنن بة فأخذىا، أك كجد اٞنتاع فأخذه، خر ككجد الداآفجاء شخص 
٪نفظ  أخذه: إنك أخذت نصيب أخيك اٞنسلم بال كجو حق، كىو يعترب لقطة

أـ نقوؿ لو: إنك أحسنت مقابل ذلك؟،  لصاحبو، كليس لك شيء مكيسل
ُنفظك ٞناؿ أخيك اٞنسلم من الضياع، كاآلف يلزمك أف تعيد لو مالو، 

أـ نقوؿ لو: ىذا اٞناؿ تركو ، ؟كتستحق على حفظك ٞنالو كإيصالو لو أجرة اٞنثل
ا، فلك اٜنق ُب أخذه كال  تالفن ماالن  دُّ ا عنو، كىو ُب ىذه اٜنالة يعصاحبو عجزن 

 . أخرل ُب اٞنسألة؟أـ أف ىناؾ أقواالن ا عن ذلك، تعطيو شيئن 
الفقهاء ُب  اكللعلم أف ىذه اٞنسألة ٣نا يتفرع عن مسائل اللقطة، كيذكرى

باب اللقطة، كلكنها ال تأخذ أحكاـ اللقطة اٞنعركفة، كالسبب ُب ذلك أف 
ا، بينما صاحب اللقطة ضاعت منو اٜنالة ىنا أف ىذا اٞناؿ تركو صاحبو قصدن 

 لت عنو.أك ض
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 :(1)رحمو اهلل تعالى: أقوال العلماء كما ذكرىا الشيخ العثيمين اثانيً 
ا عنو فإنو ٬نلكو، كبو قاؿ ا تركو صاحبو عجزن القائلوف بأف من أخذ شيئن  .ُ

 .(ِ)اٜننابلة
صلى اهلل رسوؿ اهلل أف ، ر٘نو اهلل تعاىلكاستدلوا ُنديث عامر الشعيب 

ا مىٍن كىجىدى دىابَّ ) :قاؿ عليو كسلم ا أىٍف يػىٍعًلفيوىى ةن قىٍد عىجىزى عىنػٍهىا أىٍىليهى
كاٜنديث إف ثبت فهو نص  ،(ّ)(لىوي  فىأىخىذىىىا فىأىٍحيىاىىا فىًهيى  فىسىيَّبيوىىا

ركح  لوكاٜننابلة يفرقوف بٌن أخذ ما  قاطع للنزاع ُب ىذه اٞنسألة،
ركح لو وف ما لك ؛عة(متاألما ليس لو ركح )ك )اٜنيوانات كالطيور( 

 .ا، بينما اٞنتاع ليس كذلكحيوانن كاف  ا كلورتمن ١ن
ا عنو فإنو ال ٬نلكو كليس ا تركو صاحبو عجزن القائلوف بأف من أخذ شيئن  .ِ

 .(ْ)لو الرجوع بنفقتو على صاحبو، كبو قاؿ الشافعية
أف رسوؿ اهلل  ،رضي اهلل تعاىل عنو كاستدلوا ُنديث حنيفة الرقاشي

 ،(ٓ)(لُّ مىاؿي اٍمرًئو ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي الى ٪نىً ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلم
 كمن ترؾ مالو فإنو ال ينتقل من ملكو كلو تركو  بالفالة إال برضاه.

                                                           

 .َِٖ/َُ :اٞنستقنع( الشرح اٞنمتع على زاد (ُ
 .ُٔٓ/ٓ :( حاشية الركض اٞنربع(ِ
، رقم: َُُِ/ِ :كحسنو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ِّٔٓ، رقم: َّٗ/ّ: سنن أيب داككد( (ّ

َُُّٓ.) 
 .ِّْ/ٕ :( ُنر اٞنذىب ُب فركع الفقو الشافعي(ْ
: ، رقمُِٖٔ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َِٓٗٔ، رقم: ِٗٗ/ّْ :مسند أ٘ند( (ٓ

َُِّٔ.) 
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ا عنو فإنو ال ٬نلكو كلو ا تركو صاحبو عجزن القائلوف بأف من أخذ شيئن  .ّ
ابن ك  (ِ)كاٞنالكية (ُ)حق الرجوع بنفقتو على صاحبو، كبو قاؿ اٜننفية

 .تعاىل ر٘نهم اهلل (ْ)ابن القيمك  (ّ)تيمية
كعللوا لقوٟنم ىذا بأنو ماؿ معصـو ال ٪نل ألحد سواه إال بطيب نفس 

كأما حصوؿ أجرة اٞنثل ٞنن ، ا عنو ال يزيل ملكو عنومنو، كتركو عجزن 
ألف  ؛فألننا لو مل نفعل ذلك ألفضى إىل ىالؾ األمواؿ ؛أنقذه لصاحبو

 .(5)عرفوا أهنم ال فائدة ٟنم ُب ذلكا من اٞنهالك، إذا هنالناس ال ٫نلصو 
 :رحمو اهلل تعالى: اختيار الشيخ العثيمين اثالثً 

الراجح: أنو ) اٞنسألة فقاؿ:ىذه التفصيل ُب تعاىل  ر٘نو اهلل اختار الشيخ
ا كمن تركو النقطاعو، فمن تركو النقطاعو ملكو آخذه، يفرؽ بٌن من تركو عجزن 

 ،(ٔ)(ألنو أنقذه من ىلكة ؛اٞنثلأجرة  مل ٬نلكو آخذه، كلو و عجزناكمن ترك
ك أكاالنقطاع يكوف ُب اٜنيواف عندما يعجز عن اٞنسًن بسبب اٟنزاؿ أك التعب 

ُب ذلك أنو قاؿ: الفرؽ  ر٘نو اهلل تعاىلاٞنرض، كسبب تفريق الشيخ العثيمٌن 
بٌن اٞنتاع كاٜنيواف، أف اٜنيواف يهلك كىو نفس ١نرتمة، كاٞنتاع ال يهلك أك 

 .(ٕ)كليس لو نفس عناسرييتلف 
                                                           

 .ِِْ/ُ :( عيوف اٞنسائل(ُ
 .ِٗ/ٗ :( الذخًنة ُب الفقو اٞنالكي(ِ
 .ُّٔ/ْ :( الفتاكل الكربل(ّ
 .ٕ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ْ
 .ُْٔ/ْ :( الفتاكل الكربل(ٓ
 .َّٖ/َُ :( الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع(ٔ
 .َّٖ/َُ :الشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع( (ٕ
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، منطلقة األكامر الشرعية ر٘نو اهلل تعاىلكىذا التفريق من الشيخ العثيمٌن 
اليت شددت ُب مسألة العناية بكل ما فيو الركح، كمنها حديث عبداهلل بن عمر 

بىًت اٍمرىأىةه ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلم، أف رسوؿ اهلل رضي اهلل تعاىل عنهما عيذّْ
تػٍهىا كىسىقىتػٍهىا ًإٍذ  ُب ًىرَّةو  ، الى ًىيى أىٍطعىمى ا النَّارى نىتػٍهىا حىَّتَّ مىاتىٍت، فىدىخىلىٍت ًفيهى سىجى

تػٍهىا تىٍأكيلي ًمٍن خىشىاًش األىٍرضً  تػٍهىا، كىالى ًىيى تػىرىكى كقد كرد  ،(ُ)متفق عليو (حىبىسى
 الو مل يكن لألكل، كأف يذبح ٔنلصن األمر بالرفق باٜنيواف حَّت عند الذبح، ك 

، أف رضي اهلل تعاىل عنهماألذاه، كما ُب حديث شداد بن أكس  نو أك دفعنام
ًإفَّ اللَّوى كىتىبى اإًلٍحسىافى عىلىى كيلّْ شىٍيءو، ) قاؿ: صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل 

لىةى، كىًإذىا ذىُنىٍتيٍم فىأىٍحًسنيوا الذٍَّبحى، كىٍلييًحدَّ  أىحىديكيٍم شىٍفرىتىوي  فىًإذىا قػىتػىٍلتيٍم فىأىٍحًسنيوا اٍلًقتػٍ
تىوي   .(ِ)(كىٍلًنيًٍح ذىبًيحى

 ؛لصاحبو ألجرة اٞنثل، فهذا أمر كاضح اٞنأخذ شيئان  أما استحقاؽ من أعاد
 عطل مصاّب نفسو ٓنقيقنا١نسنان، فقد ًنه فيكوف ف من تطوع إلنقاذ ماؿ غإإذ 

 د حفظنااٞنعتا لوجو اهلل كاف لو مقابلها خرين، كىو إف مل يبذٟنا تطوعناٞنصاّب اآل
مناقشة  ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم اإلماـ  اس، كقد ناقش ىذه اٞنسألةٞنصاّب الن

 (ّ)حَّت إنو ٪نسب ما ينفقو على الضالة كاآلبق) مستفيضة فكاف ٣نا قالو:
ا ٞناؿ أخيو كاللقطة كينزؿ إنفاقو عليها منزلة إنفاقو ٜناجة نفسو ٞنا كاف حفظن 

                                                           

 .ٖٗٗٓ، رقم: ّْ/ٕ :، كصحيح مسلمِّٓٔ، رقم: َُُ/ٔ :حيح البخارمص( (ُ
 .ُٕٔٓ، رقم: ِٕ/ٔ :صحيح مسلم( (ِ
ا: ، مادة: أبق( كاصطالحن ّ/َُ :لساف العرب( اآلبق: من اإلباؽ كىو اٟنرب كالتمرد على احملق )(ّ

 :ا )جامع العلـو ُب اصطالحات الفنوفا: اٞنملوؾ الذم يفر عن مالكو قصدن كاصطالحن 
ُ/ُٔ.) 
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ٞنتصرؼ ٜنفظ ماؿ أخيو أف نفقتو تضيع كأف إحسانو ا إليو؛ فلو علم اكإحسانن 
 ُب حكم الشرع ٞنا أقدـ على ذلك، كلضاعت مصاّب الناس، يذىب باطالن 

ا، كتعطلت حقوؽ كثًنة، كفسدت أمواؿ كرغبوا عن حفظ أمواؿ بعضهم بعضن 
عظيمة، كمعلـو أف شريعة من ّٔرت شريعتو العقوؿ كفاقت كل شريعة 

 . (ُ)(طلت كل مفسدة تأىب ذلك كل اإلباءكاشتملت على كل مصلحة كع
يرل أف ماؿ الشخص اٞنستقر غًن  ر٘نو اهلل تعاىلابن القيم اإلماـ بل إف 

لو ا، ك رتكؾ، لكل مسلم أف يتصرؼ فيو ّنا فيو مصلحتو إف خشي عليو ضررن اٞن
نفقو عليو، فكاف ٣نا قاؿ عن أيرجع على صاحب اٞناؿ بأجرة اٞنثل كّنا أف 

 بغًن إذنو ليتوصل بذلك شأف فيمن عمل ُب ماؿ غًنه عمالن إ٧نا ال) ذلك:
فالصواب أنو  ،ا لو من الضياعا ٞناؿ اٞنالك كاحرتازن العمل إىل حقو أك فعلو حفظن 

ُب عدة  ر٘نو اهلل تعاىليرجع عليو بأجرة عملو. كقد نص عليو اإلماـ أ٘ند 
عليو  مواضع: منها أنو إذا حصد زرعو ُب غيبتو فإنو نص على أنو يرجع

باألجرة، كىذا من أحسن الفقو، فإنو إذا مرض أك حبس أك غاب فلو ترؾ 
زرعو بال حصاد ٟنلك كضاع، فإذا علم من ٪نصده لو أنو يذىب عليو عملو 

اؿ كإٜناؽ الضرر ا مل يقدـ على ذلك، كُب ذلك من إضاعة اٞننفقتو ضياعن ك 
أف أذنت لألجنيب  ه الشريعة الكاملة؛ فكاف من أعظم ١ناسنهاباٞنالك ما تأبا

ا ٞنالو كماؿ احملسن إليو، كُب ُب حصاده كالرجوع على مالكو ّنا أنفق عليو حفظن 
 .(ِ)(خالؼ ذلك إضاعة ٞناليهما أك ماؿ أحد٨نا

                                                           

 .ّ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ُ
 .ٕ/ّ :( إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن(ِ
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للدابة اٞننقطعة إشكاؿ ليس الواجد كلكن ُب مسألة ٕنلك الشخص 
رضاه باٟنٌن، كذلك أف ماؿ اٞنسلم ال يظهر يل خركجو عن ملكو بغًن إذنو ك 

ا ُب نظر الناس، كما ثبت ا ١نتقرن كطيب نفس منو، حَّت لو كاف ىذا اٞناؿ شيئن 
صلى اهلل عليو أف رسوؿ اهلل  اهلل تعاىل عنورضي ُب حديث حنيفة الرقاشي 

لُّ مىاؿي اٍمرًئو ًإالَّ ًبًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي ) قاؿ: كسلم ، ككما ُب حديث  (ُ)(الى ٪نًى
صلى اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  اهلل تعاىل عنورضي عن أبيو  السائب بن يزيد

ًعبن  االى يىٍأخيذىفَّ أىحىديكيٍم مىتىاعى صىاًحًبًو جىادِّ ) :عليو كسلم ، كىًإذىا أىخىذى اكىالى الى
 .(ِ)(أىحىديكيٍم عىصىا صىاًحًبًو فػىٍليػىٍرديٍدىىا عىلىٍيوً 

                                                           

، رقم: ُِٖٔ/ِ :كصححو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،َِٓٗٔ، رقم: ِٗٗ/ّْ :مسند أ٘ند( (ُ
َُِّٔ.) 

، رقم: ُِٕٓ/ِ :كحسنو األلباٍل )صحيح اٛنامع ،ُُْٕٗ، رقم: ُْٔ/ِٗ :مسند أ٘ند( (ِ
ُّّٓٔ.) 
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 الخاتمة
بينا كسيدنا ١نمد اٜنمد هلل كحده كالصالة كالسالـ على من ال نيب بعده ن

 بن عبداهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم تسليما كثًنا،  أما بعد:
فاٜنمد هلل على توفيقو كالشكر لو أكال كآخرا على تسهيلو كتيسًنه، إذ كفقين 
إلٕناـ ىذا البحث ُب الوقت احملدد، كقد بذلت فيو طاقيت ككسعي ليظهر 

من  كافك  غزيرة،نتائج ائد ٗنة ك فو بالصورة اليت كنت أملها، كقد كجدت فيو 
 يلي: أبرز النتائج اليت خرجت ّٔا من ُنثي ىذا ما

متميزة معاصرة، ٓنتاج من  فقهيةمدرسة  ر٘نو اهللالشيخ العثيمٌن  .ُ
 ا أنو جاء ُب زمن كثرتفقهو، خصوصن الباحثٌن إىل مزيد عناية كٓنقيق ل

 ُب فيو النوازؿ كتعددت فيو اٞنستجدات، كحصل فيو انفتاح كبًن
 التواصل، ٪نتاج الناس معو إىل االطالع على كالـ العلماء الثقات فيها.

الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل كغًنه من العلماء الربانٌن يوقر العلماء  .ِ
ا، كيعتذر ٟنم بأحسن األعذار السابقٌن كالالحقٌن كيرل ألقواٟنم اعتبارن 

تقاده كجود خطأ عند ٢نالفتهم للنصوص الشرعية، كيرد عليهم عند اع
قوؿ ىذا ا ٟنم، نا أك عيبن ا أك ٞنزن لديهم مع حفظ مكاهنم، كال ْند منو غمزن 

على تنقص  -من الصغار كأغلبهم –العلم  ُب زمن ْنرأ فيو بعض طلبة
 العلماء كالقدح ّٔم كاالستهانة بأعراضهم، بسب أدٌل خالؼ.

، يتحلى بالدقة الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل عند سرده ألقواؿ العلماء .ّ
ا كاالستيعاب ٟنا ُب الغالب، كلذلك ْنده يعرض كل قوؿ كلو كاف ضعيفن 

عنده، بل كيزيد على ذلك أنو ينتصر لو بأدلة كتعليالت رّنا مل يذكرىا 
 صاحب القوؿ نفسو، حَّت كلو كاف ٫نالفو ُب االختيار.
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ف امتاز فقو الشيخ العثيمٌن ر٘نو اهلل تعاىل بالبساطة كالوضوح، ككا .ْ
م، كىذا ٪نصل اهتا حسب فهمهم كحسب مصطلح٫ناطب الناس أحيانن 

حَّت ُب دركسو العلمية، كلعل ىذا يفسر بعض أسباب إقباؿ الناس على 
 مئة طالب. دركسو، حَّت بلغ درسو ُب بعض األحياف ٙنس

ر٘نو اهلل تعاىل التأصيل العلمي مع التجديد، فقلما ْند لو ٣نا ٕنيز بو  .ٓ
كىو يربطها بالقواعد كالضوابط الشرعية ككالـ العلماء ا ٞنسألة إال ٓنريرن 

 ـ أىل الفن من اٞنعاصرين إف كجد.السابقٌن، ٍب ٪نررىا كيستدؿ بكال
كخاصة الذين تأثر  –مل يكن الشيخ ٠نرد ناقل لتعليالت من كاف قبلو  .ٔ

ا كابن تيمية كابن القيم كابن سعدم ر٘نهم اهلل ا كاضحن ّننهجهم تأثرن 
٠نتهد ك٠ندد لو منهجو اٝناص كطريقتو اٞنميزة، كإف كاف بل ىو  -تعاىل 
 ا ينقل تعليالهتم قناعة ّٔا أك بقصد مناقشتهم من خالٟنا.أحيانن 

ا بالصبغة اٞنتوافقة مع اٞنقاصد كقد اصطبغت تعليالتو ر٘نو اهلل تعاىل غالبن  .ٕ
الشرعية، كليست الصبغة الفقهية البحتة، كاليت تتسم باٛنمود كالنظر 

 ا باٞنقاصد العامة للشريعة السمحة.ص ٠نرد، بل يربطها كثًنن للنص كن
لوضوح ُب تعليالتو، اشديد اٜنرص على البساطة ك  ر٘نو اهللكقد كاف  .ٖ

ة سهلة الفهم لكل سائل أك مستفت، حَّت أنو كاف يلجأ لتكوف كاضحن 
 ا للعامية لزيادة التوضيح، كرّنا للدعابة كاٞنرح لتقريب اٞنعىن اٞنراد.أحيانن 

ا من الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل على تعزيز مبدأ أخذ العلم باقتناع تاـ رصن كح .ٗ
ا كاف أحيانن   –لعلمو بتأثًن ذلك على دكاـ األمر كشدة الثبات عليو  –

يعزز قولو بعدة تعليالت كتأكيدات، ليصل ّنن ٪ناكره أك يتلقى عنو 
 لقناعة تامة باألمر.
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تعليالتو من جهة  كقد كجدت أف الشيخ ر٘نو اهلل تعاىل ينوع بٌن .َُ
منحاىا، كلكن عنايتو بالقواعد كالضوابط الفقهية كانت أشد، كىذا من 

 أكثر ما ٬نيز فقو الشيخ كتعليالتو ر٘نو اهلل.
ا كثًنة قولو بتعليالت يعضد أحيانن  تعاىل كجدت أف الشيخ ر٘نو اهلل .ُُ

أنو كاف ٩نعل  :كمتنوعة بالكيف، كرّنا السمة األغلب ،متعددة بالكم
 يل األقول الذم يعتمد عليو ُب نصر قولو ُب األخًن.التعل

ما تكوف  الذين ال يتفق معهم ُب القوؿ غالبن إيراده لتعليالت اكجدت أف  .ُِ
ا بٌن الناس فيورده ٟنذا السبب، ا دارجن ُب حاالت ثالث: إذا كاف شائعن 

أك أف يكوف لو كجو كقوة كاعتبار عنده، أك كاف عليو ٗنع غفًن من 
 ربين.العلماء اٞنعت
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 القرآف الكرَل. ُ
 ىػ.ُُّْ، دار ابن اٛنوزم، ِتفسًن سورة البقرة، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط ِ
 ق.ُُِْمناىج اٞنفسرين، منيع بن عبداٜنليم ١نمود، دار الكتاب اٞنصرم،  ّ
 ق.ُِِْ، دار طوؽ النجاة، ُاٛنامع الصحيح، ١نمد بن إٚناعيل البخارم، ط ْ
 اٞنسند الصحيح، مسلم بن اٜنجاج النيسابورم، دار اٛنيل. ٓ
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 ق.ُُْٖ، سنن الرتمذم، ١نمد بن عيسى الرتمذم، دار الغرب اإلسالمي ٖ
 ىػ.َُْٔ، مكتبة اٞنطبوعات اإلسالمية، ِآّتِب من السنن، أ٘ند بن شعيب النسائي، ط ٗ
 ق.َُّْ، دار الرسالة العاٞنية، ُسنن ابن ماجو، ١نمد بن يزيد بن ماجة، ط َُ
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 ىػ.ُُُْ، دار الكتب العلمية، ُاٞنستدرؾ على الصحيحٌن، ١نمد بن عبداهلل اٜناكم، ط ُّ
 ق.٠َُْٖنمع الزكائد كمنبع الفوائد، علي بن أيب بكر اٟنيثمي، دار الكتب العلمية،  ُْ
 ق.َُْٓ، اٞنكتب اإلسالمي، ّيزم، طمشكاة اٞنصابيح، ١نمد بن عبداهلل الترب  ُٓ

ُٔ 
، مؤسسة ُالتلخيص اٜنبًن ُب ٔنريج أحاديث الرافعي الكبًن، أ٘ند بن علي بن حجر، ط

 ق.ُُْٔقرطبة، 

ُٕ 
، ُالبدر اٞننًن ُب ٔنريج األحاديث كاألثار الواقعة ُب الشرح الكبًن، عمر بن علي بن اٞنلقن، ط

 ق.ُِْٓدار اٟنجرة للنشر كالتوزيع، 
 ق.ُُْٓ، مكتبة اٞنعارؼ، ُسلسلة األحاديث الصحيحة، ١نمد بن نوح األلباٍل، ط ُٖ
 ق.ُُِْ، دار اٞنعارؼ، ُ، ١نمد بن نوح األلباٍل، طكاٞنوضوعة سلسلة األحاديث الضعيفة ُٗ
 ق.َُْٖ، اٞنكتب اإلسالمي، ّصحيح اٛنامع، ١نمد بن نوح األلباٍل، ط َِ

، اٞنكتب اإلسالمي، ِث منار السبيل، ١نمد بن نوح األلباٍل، طإركاء الغليل بتخريج أحادي ُِ
 ق.َُْٓ



 

291 
 

 ق.ُّٕٗفتح البارم شرح صحيح البخارم، أ٘ند بن علي بن حجر، دار اٞنعرفة،  ِِ
 ق.ُِْٖ، اٞنكتبة اإلسالمية، ُشرح صحيح البخارم، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط ِّ

، ِأيب داككد، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط حاشية ابن القيم على عوف اٞنعبود شرح سنن ِْ
 ق.ُّٖٖاٞنكتبة السلفية، 

ِٓ 
، مكتبة األسدم، ٓتوضيح األحكاـ من بلوغ اٞنراـ، عبداهلل بن عبدالر٘نن البساـ، ط

 ق.ُِّْ
 ىػ.ُِْٕ، دار الوطن، ِشرح رياض الصاٜنٌن، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط ِٔ

، دار اٞندٍل، ُف كاٜنديث، ١نمد بن عمر األصبهاٍل، طآّموع اٞنغيث ُب غرييب القرآ ِٕ
 ىػ.َُْٔ

 ق.ُّٗٗالنهاية ُب غريب اٜنديث كاألثر، اٞنبارؾ بن ١نمد بن األثًن، اٞنكتبة العلمية،  ِٖ
 ق.َُْٓ، دار الكتب العلمية، ُغريب اٜنديث، عبدالر٘نن بن علي اٛنوزم، ط ِٗ
َّ ،  دار الفكر. احمللى باآلثار، علي بن أ٘ند ابن حـز
 آّموع شرح اٞنهذب، ٪ني بن شرؼ النوكم، دار الفكر. ُّ
 ق.ُّٖٖاٞنغين ُب فقو اإلماـ أ٘ند، عبداهلل بن أ٘ند بن قدامة، مكتبة القاىرة،  ِّ
 ق.ُُْْاٞنبسوط، ١نمد بن أ٘ند السرخسي، دار اٞنعرفة،  ّّ
 ق.ُُْٕر الكتب العلمية، ، داُ، عبدالكرَل بن ١نمد الرافعي، طالعزيز شرح الوجيز ّْ
 ق.َُْٔبغية الباحث عن ٗنل اٞنوارث، ١نمد بن علي الرحيب، دار اٞنطبوعات اٜنديثة،  ّٓ
 العناية شرح اٟنداية، ١نمد بن ١نمد الركمي، دار الفكر. ّٔ

، دار الكتب العلمية، ُُنر اٞنذىب ُب فركع الفقو الشافعي، عبدالواحد اٚناعيل الركياٍل، ط ّٕ
 ق.َُّْ

 ق.ُِْٓ، دار اٞننهاج، ُالنجم الوىاج ُب شرح اٞننهاج، ١نمد بن موسى الدمًنم، ط ّٖ

، دار الفكر، ُالقواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب اٞنذاىب األربعة، ١نمد مصطفى الزحيلي، ط ّٗ
 ق.ُِْٕ

 ، دار الفكر.ُِالفقو اإلسالمي كأدلتو، كىبة مصطفى الزحيلي، ط َْ

، دار الكتب العلمية، ُعن رب العاٞنٌن، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط إعالـ اٞنوقعٌن ُْ
 ىػ.ُُُْ
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ِْ 
، دار عامل الفوائد، ُالطرؽ اٜنكمية ُب السياسة الشرعية، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط

 ق.ُِْٖ
 ق.َُْٕ، مؤسسة الرسالة، ُْزاد اٞنعاد ُب ىدم خًن العباد، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط ّْ
 ق.ُُْْ، دار األندلس، ُالفركسية، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط ْْ
 ق.ُُْٖ، دار رمادل للنشر، ُأحكاـ أىل الذمة، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط ْٓ
 ق.َُْٗ، دار القلم، ِشرح القواعد الفقهية، أ٘ند بن ١نمد الزرقاء، ط ْٔ

، دار الكتب العلمية، ُالزرقاٍل، ط شرح الزرقاٍل على ٢نتصر خليل، عبدالباقي بن يوسف ْٕ
 ق.ُِِْ

 ق.ُُِْ، دار الكتب العليمة، ُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو، ١نمد بن عبداهلل الزركشي، ط ْٖ
 ق.ُُْٖ، مكتبة قرطبة، ُتشنيف اٞنسامع َنمع اٛنوامع، ١نمد بن عبداهلل الزركشي، ط ْٗ
 ق.ُُّّ، مطبعة بوالؽ، ُالزيلعي، ط تبيٌن اٜنقائق شرح كنز الدقائق، عثماف بن علي َٓ
 ق.ُُُْ، دار الكتب العلمية، ُاألشباه كالنظائر، عبدالوىاب بن تقي الدين السبكي، ط ُٓ
 أصوؿ السرخسي، ١نمد بن أ٘ند السرخسي، دار اٞنعرفة. ِٓ

وث فتاكل اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية، أ٘ند عبدالرزاؽ الدكيش، الرئاسة العامة للبح ّٓ
 العلمية كاالفتاء بالسعودية.

 ق.ُُّٗ، مكتبة األزىر، ُالقواعد ُب الفقو اإلسالمي، عبدالر٘نن بن أ٘ند بن رجب، ط ْٓ

، مكتبة الكليات ُقواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ، عبدالعزيز بن عبدالسالـ السلمي، ط ٓٓ
 ق.ُُْْاألزىرية، 

، دار التدمرية، ُاض بن نامي السلمي، طأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو، عي ٔٓ
 ىػ.ُِْٔ

 ىػ.٠ُُّْنموع فتاكل ابن عثيمٌن، فهد بن ناصر السليماف، دار الوطن،  ٕٓ
 اٞنختارات اٛنلية من اٞنسائل الفقهية، عبدالر٘نن بن ناصر السعدم، اٞنؤسسة السعدية. ٖٓ
 ق.ُّٖٖٞنعارؼ، ، مكتبة اُالفتاكل السعدية، عبدالر٘نن بن ناصر السعدم، ط ٗٓ

، دار الغركب ُعقد اٛنواىر الثمينة ُب مذىب عامل اٞندينة، عبداهلل بن ٤نم السعدم، ط َٔ
 ق.ُِّْاإلسالمي، 

 ق.ُُّْ، دار التوحيد، ُشرح عمدة األحكاـ، عبدالر٘نن بن ناصر السعدم، ط ُٔ
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ِٔ 
ر٘نن بن ناصر السعدم، عبدال القواعد كاألصوؿ اٛنامعة كالفركؽ كالتقاسيم البديعة النافعة،

 ق.َُُْ، مكتبة اإلماـ الشافعي، ِط
 ىػ.ُِِْ، دار أطلس اٝنضراء، ُشرح القواعد السعدية، عبداحملسن بن عبداهلل الزامل، ط ّٔ
 ق.ُّٖٔعيوف اٞنسائل، نصر بن ١نمد السمرقندم، مطبعة أسعد،  ْٔ
 ق.ُِْٓ، مكتبة الرشد، ُرفع النقاب عن تنقيح الشهاب، اٜنسٌن بن علي السماليل، ط ٓٔ

، دار الكتب العلمية، ُمنهج الطالب ُب فقو الشافعي، زكريا بن ١نمد االنصارم، ط ٔٔ
 ق.ُُْٕ

 ق.ُّٕٗ، دار الكتاب العريب، ّفقو السنة، سيد سابق، ط ٕٔ
 شرح فتح القدير، ١نمد بن عبدالواحد السيواسي، دار الفكر. ٖٔ
 ق.ُُُْ، دار الكتب العلمية، ُأيب بكر السيوطي، ط األشباه كالنظائر، عبدالر٘نن بن ٗٔ
 ق.ُُْٕ، دار ابن عفاف، ُاٞنوافقات، إبراىيم بن موسى الشاطيب، ط َٕ
 ق.ُّٖٓ، مكتبة اٜنليب، ُكتاب الرسالة، ١نمد بن إدريس الشافعي، ط ُٕ

ليا، ، دار أشبيِشرح اٞننظومة السعدية ُب القواعد الفقهية، سعد بن ناصر الشثرم، ط ِٕ
 ق.ُِْٔ

، دار الكتب العلمية، ُمغين احملتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ اٞننهاج، ١نمد بن أ٘ند الشربيين، ط ّٕ
 ق.ُُْٓ

ْٕ 
، مطبوعات اٛنامعة اإلسالمية ُالوصف اٞنناسب لشرع اٜنكم، أ٘ند بن ١نمود الشنقيطي، ط

 ق.ُُْٓباٞندينة، 
.ُ، ١نمد بن علي الشوكاٍل، طالسيل اٛنرار اٞنتدفق على حدائق األزىار ٕٓ  ، دار ابن حـز

٠نموع فتاكل ابن باز، ١نمد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء  ٕٔ
 بالسعودية.

 ق.َُّْ، عامل الكتب، ّاٜنجة على اىل اٞندينة، ١نمد بن اٜنسن الشيباٍل، ط ٕٕ
 ق.َُِْبة العبيكاف، ، مكتُأصوؿ الفقو، ١نمد بن مفلح الصاٜني، ط ٖٕ
 ق. ُُْٖاٞنبدع ُب شرح اٞنقنع، إبراىيم بن ١نمد بن مفلح، دار الكتب العلمية،  ٕٗ
 ق.ُُْٓبلغة السالك ألقرب اٞنسالك، أ٘ند بن ١نمد الصاكم، دار الكتب العلمية،  َٖ
 ق.َُْٕ، مؤسسة الرسالة، ُإجابة السائل شرح بغية اآلمل، ١نمد بن اٚناعيل الصنعاٍل، ط ُٖ
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 ىػ. ُِِْ، دار السالـ، ِاٞندخل إىل دراسة اٞنذاىب الفقهية، على ٗنعة ١نمد، ط ِٖ

، دار ابن ُسلسلة اللقاء الشهرم للشيخ العثيمٌن، ٗنع: د: عبداهلل بن ١نمد الطيار، ط ّٖ
 ق.َُّْاٛنوزم، 

 ىػ.ُِِْزم، ، دار ابن اٛنو ُالشرح اٞنمتع على زاد اٞنستقنع، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط ْٖ
 ق.ُُْٓ، دار الوطن، ُعبداهلل الطيار، ط للشيخ العثيمٌن، ٗنع: د. لقاء الباب اٞنفتوح ٖٓ

، دار الثريا للنشر، ِللشيخ العثيمٌن، ٗنع: فهد بن ناصر السليماف، ط فتاكل أركاف اإلسالـ ٖٔ
 ىػ.ُِْٔ

 ق.ُِْٔم، األصوؿ من علم األصوؿ، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، دار ابن اٛنوز  ٕٖ
 ق.ُّْْ، دار ابن اٛنوزم، ّمنظومة أصوؿ الفقو كقواعده، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط ٖٖ

جهود الشيخ العثيمٌن ُب الفقو، سليماف بن عبداهلل أبا اٝنيل، ضمن آّموعة الكاملة لندكة  ٖٗ
 ىػ.ُِّْجهود الشيخ العثيمٌن العلمية، جامعة القصيم، 

 ق.َُْٖ، دار الفكر، ِأبو حبيب ، ط القاموس الفقهي، سعدم َٗ

ُٗ 
، دار ُاٞندخل اٞنفصل ٞنذىب اإلماـ أ٘ند كٔنر٩نات األصحاب، بكر بن عبداهلل أبو زيد، ط

 ىػ.ُُْٕالعاصمة، 
 ق.ُُْٔ، دار اٞنعراج، ُذخًنة العقِب ُب شرح آّتِب، ١نمد بن علي األثيويب، ط ِٗ
 ق.ُُْٓر الكتب العلمية، ، داُاٞندكنة، مالك بن أنس األصبحي، ط ّٗ
 ق.َُْٔ، اٞنكتب اإلسالمي، ْأحكاـ اٛننائز، ١نمد بن نوح األلباٍل، ط ْٗ
 ق.ُُْٖفتح الوىاب شرح منهج الطالب، زكريا بن ١نمد األنصارم، دار الكتب العلمية،  ٓٗ
 ق.َُّْ، دار الكتب العلمية،ُكفاية النبيو ُب شرح التنبيو، أ٘ند بن ١نمد األنصارم، ط ٔٗ

، دار الكتب العلمية، ُأسىن اٞنطالب ُب شرح ركضة الطالب، زكريا بن ١نمد األنصارم، ط ٕٗ
 ق. ُِِْ

 ىػ.َُْْ، دار الكتاب العريب، ُاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، علي بن ١نمد اآلمدم، ط ٖٗ

ة كاإلرشاد البحوث اإلسالمية، ٠نلة تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعو  ٗٗ
 بالسعودية.

 ىػ.َُْٕ، دار الصدؼ، ُقواعد الفقو، ١نمد عميم اإلحساف الربكيت، ط ََُ
 ق.ُِّْ، مكتبة السوادم، ُاٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع، ١نمد بن أيب الفتح البعلي، ط َُُ
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َُِ 
، ُاالشراؼ على نكت مسائل اٝنالؼ، عبدالوىاب بن علي البغدادم، ط ، دار ابن حـز

 .قَُِْ

َُّ 
، دار الكتب العلمية، ُالتهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعي، اٜنسٌن بن مسعود بن الفراء، ط

 ق.ُُْٖ

، دار الكتب العلمية، ُالفتح الرباٍل فيما ذىل عنو الزرقاٍل، ١نمد بن اٜنسن البناٍل، ط َُْ
 ق.ُِِْ

 ىػ.ُُُْبة دار البياف، ، مكتُالركض اٞنربع شرح زاد اٞنستقنع، منصور بن يونس البهوٌب، ط َُٓ
 ق.َُِْكشاؼ القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهوٌب، دار الفكر،  َُٔ
 ق.ُُْٖ، دار الكتب العلمية، ُالبهجة ُب شرح التحفة، علي بن عبدالسالـ التسويل، ط َُٕ
 شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عمر التفتازاٍل، مكتبة صبيح. َُٖ
 ق.ُِْٓ، دار الكتب العلمية، ُقٌن ُب الفقو، عبدالوىاب بن علي الثعليب، طالتل َُٗ
 ق.ُِْْ، دار الكتب العلمية، ِالفقو على اٞنذاىب األربعة، عبدالر٘نن بن ١نمد اٛنزيرم، ط َُُ
 ق.ُُّْ، دار البشائر اإلسالمية، ُشرح ٢نتصر الطحاكم، أ٘ند بن علي اٛنصاص، ط ُُُ
 ق.ُِْْ، دار اٛنيل، ُكتاب الفركؽ(، عبداهلل بن يوسف اٛنويين، طاٛنمع كالفرؽ ) ُُِ
 زاد اٞنستقنع ُب اختصار اٞنقنع، موسى بن أ٘ند اٜنجاكم، مكتبة النهضة اٜنديثة. ُُّ
 ق.ُّٖٔ، دار اٞنعرفة، ُالفتاكل الكربل، أ٘ند بن عبداٜنليم بن تيمية، ط ُُْ
 ق.ُِِْ، دار عامل الفوائد، ُمية، طجامع اٞنسائل، أ٘ند بن عبداٜنليم بن تي ُُٓ
 ق.ُِِْ، دار ابن اٛنوزم، ُالقواعد النورانية الفقهية، أ٘ند بن عبداٜنليم بن تيمية، ط ُُٔ
 ىػ.ُِْٔ، دار الوفاء، ٠ّنموع فتاكل ابن تيمية، عبدالر٘نن بن ١نمد القاسم، ط ُُٕ
، دار األ ُُٖ  فاؽ.اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، علي بن أ٘ند ابن حـز

عقد التصريف توصيفو كحكمو، عبداهلل بن ناصر السلمي، ُنث فقهي منشور ُب ٠نلة العدؿ  ُُٗ
 السعودية.

، دار الكتب ُغمز عيوف البصائر شرح كتاب األشبو كالنظائر، أ٘ند بن ١نمد اٜنموم، ط َُِ
 ق.َُْٓالعلمية، 

 ىػ. ُُْٖؤسسة الرياف، ، مُتيسًني علم أصوؿ الفقو، عبداهلل بن يوسف اٛنديع، ط ُُِ
 ق.َُِّ، دار الكتب العلمية، ُالبناية شرح اٟنداية، ١نمود بن أ٘ند العيين، ط ُِِ
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 ىػ.ُُّْ، دار الكتب العلمية، ُاٞنستصفى ُب أصوؿ الفقو، ١نمد بن ١نمد الغزايل، ط ُِّ
 ىػ.ُُْٔلة، ، مؤسسة الرساْالوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية، ١نمد صدقي الربنو، ط ُِْ
 ق.ُِْْ، مؤسسة الرسالة، ُموسوعة القواعد الفقهية، ١نمد صدقي البورنو، ط ُِٓ
 ق.ُُْٖ، مكتبة العبيكاف، ِشرح الكوكب اٞننًن، ١نمد بن أ٘ند ابن النجار، ط ُِٔ
 ق.ُِْْ، دار العاصمة، ُالشرح اٞنختصر على منت زاد اٞنستقنع، صاّب بن فوزاف الفوزاف، ط ُِٕ
 ق.ُِّْ، دار العاصمة، ُٞنلخص الفقهي، صاّب بن فوزاف الفوزاف، طا ُِٖ

، ُاٞنستدرؾ على ٠نموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية، عبدالر٘نن بن ١نمد القاسم، ط ُِٗ
 ق.ُُْٖ

 ق.ُّٕٗ، ُحاشية الركض اٞنربع، عبدالر٘نن بن ١نمد القاسم، ط َُّ
 ق.ُُْٕ، ُر٘نن بن ١نمد القاسم، طالدرر السنية ُب األجوبة النجدية، عبدال ُُّ

، دار ٠ُنموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صاّب بن ١نمد القحطاٍل، ط ُِّ
 ىػ. َُِْالصميعي، 

 أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ )الفركؽ(، أ٘ند بن إدريس القراُب، عامل الكتب. ُّّ
 ق.ُُْْ، دار الغرب اإلسالمي، ُادريس القراُب، طالذخًنة ُب فقو اإلماـ مالك، أ٘ند بن  ُّْ
 اٛنواىر اٞنضية ُب تراجم اٜننفية، عبدالقادر بن ١نمد القرشي، دار مًن ١نمد كتب خانة. ُّٓ

، ِالبياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٞنسائل اٞنستخرجة، ١نمد بن أ٘ند بن رشد، ط ُّٔ
 ق.ُُْٖدار الغرب اإلسالمي، 

 ق.ُُْٓ، دار الفكر، ُاية آّتهد كهناية اٞنقتصد، ١نمد بن أ٘ند بن رشد، طبد ُّٕ
 ق.َُْٖ، دار الغرب اإلسالمي، ُاٞنقدمات اٞنمهدات، ١نمد بن أ٘ند بن رشد، ط ُّٖ
 ق.ََُْ، مكتبة الرياض اٜنديثة، ِالكاُب ُب فقو أىل اٞندينة، يوسف بن عبداهلل القرطيب، ط ُّٗ
 ق.ُِْٕ، دار بن اٛنوزم، ُقاسم بن عبداهلل القونوم، طأنيس الفقهاء،  َُْ

ُُْ 
، دار الكتب العلمية، ِبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، عالء الدين بن مسعود الكاساٍل، ط

 ق.َُْٔ
 ق.ُِْْ، دار الفاركؽ اٜنديثة، ُاإلقناع ُب مسائل اإلٗناع، علي بن ١نمد بن القطاف، ط ُِْ
 ق.ُِْٖ، دار الغرب اإلسالمي، ُبن علي اٞنازرم، ط شرح التلقٌن، ١نمد ُّْ
 ق.َُْٗمنح اٛنليل شرح ٢نتصر خليل، ١نمد بن أ٘ند عليش، دار الفكر،  ُْْ
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 ق.ُُْْ، دار الكتب العلمية، ُاٜناكم الكبًن، علي بن ١نمد اٞناكردم، ط ُْٓ
 ق.ُُْٔ، دار البخارم، ُاللباب ُب الفقو الشافعي، أ٘ند بن ١نمد الضيب، ط ُْٔ

، دار الكتب العلمية، ُشجرة النور الزكية ُب طبقات اٞنالكية، ١نمد بن ١نمد ٢نلوؼ، ط ُْٕ
 ق.ُِْْ

ُْٖ 
، دار إحياء الرتاث ِاالنصاؼ ُب معرفة الراجح من اٝنالؼ، علي بن سليماف اٞنرداكم، ط

 العريب.

ُْٗ 
، مكتبة اإلماـ ّقح، طالعقد الثمٌن شرح منظومة الشيخ ابن عثيمٌن، خالد بن علي اٞنشي

 ق.ُّْٔالذىيب، 

الفقو اٞنيسر، عبداهلل بن ١نمد اٞنطلق، كعبداهلل بن ١نمد الطيار، ك١نمد بن إبراىيم اٞنوسى،  َُٓ
 ق.ُِّْ، مدار الوطن للنشر، ُط

 ق.ُِْْالعدة شرح العمدة، عبدالر٘نن بن إبراىيم اٞنقدسي، دار اٜنديث،  ُُٓ

، مكتبة اٞنلك فهد الوطنية، ِلة كمعاصرة، دبياف بن ١نمد الدبياف، طاٞنعامالت اٞنالية أصا ُِٓ
 ق.ُِّْ

 ق.ُُْْ، دار الكتب العلمية، ُالكاُب ُب فقو اإلماـ ا٘ند، عبداهلل بن أ٘ند بن قدامة، ط ُّٓ
 ق.ُِْٓ، دار طيبة، ُدليل الطالب لنيل اٞنطالب، مرعي بن يوسف الكرمي، ط ُْٓ
 .نص مفرغ من شريط صوٌب ، ١نمد بن صاّب اٞننجد،ة الشيخ: ابن عثيمٌنمئة فائدة من العالم ُٓٓ

، اٞنكتبة ُالشرح الكبًن ٞنختصر األصوؿ من علم األصوؿ، ١نمود بن ١نمد اٞننياكم، ط ُٔٓ
 ىػ.ُِّْالشاملة، 

 ق.ُُْٔ، دار الكتب العلمية، ُالتاج كاإلكليل ٞنختصر خليل، ١نمد بن يوسف اٞنواؽ، ط ُٕٓ
 ق.ُِْٔ، دار الكتب العلمية، ّختيار لتعليل اٞنختار، عبداهلل بن ١نمود اٞنوصلي، طاال ُٖٓ

اللباب ُب شرح الكتاب، عبدالغين بن طالب اٞنيداٍل، ك١نمد ١نيي الدين عبداٜنميد، اٞنكتبة  ُٗٓ
 العلمية.

 ق.ُِِْة، ، دار الكتب العلميُالنهر الفائق شرح كنز الدقائق، عمر بن إبراىيم بن ٤نيم، ط َُٔ
 ق.َُِْ، مكتبة الرشد،ُاٞنهذب ُب علم أصوؿ الفقو اٞنقارف، عبدالكرَل بن علي النملة، ط ُُٔ

، ُاٛنامع ٞنسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على اٞنذىب الراجح، عبدالكرَل بن علي النملة، ط ُِٔ
 ق.َُِْمكتبة الرشد، 
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 ق.ُُِْ، اٞنكتب اإلسالمي، ّكم، طركضة الطالبٌن كعمدة اٞنفتٌن، ٪نٍن بن شرؼ النو  ُّٔ
 ق.َُْٖ، دار القلم، ُٓنرير ألفاظ التنبيو، ٪ني بن شرؼ النوكم، ط ُْٔ
 ق.ُِْٗ، مركز ٤نيبويو، ُالشامل ُب فقو اإلماـ مالك، ّٔراـ بن عبداهلل الدمًنم، ط ُٓٔ

ر طيبة، ، داُاألكسط ُب السنن كاإلٗناع كاالختالؼ، ١نمد بن إبراىيم بن اٞننذر، ط ُٔٔ
 ق.َُْٓ

، دار ِاٞنوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بالكويت، ط ُٕٔ
 ق.ُِْٕالسالسل، 

 سًن أعالـ النبالء، ١نمد بن أ٘ند الذىيب، مؤسسة الرسالة. ُٖٔ

ُٔٗ 
تاب العريب، ، دار الكُتأريخ اإلسالـ ككفيات اٞنشاىًن كالعالـ، ١نمد بن أ٘ند الذىيب، ط

 ق.َُْٕ

َُٕ 
، دار ابن كثًن، ُشذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، عبداٜني بن أ٘ند العكرم، ط

 ىػ.َُْٔ
 ق.ُِِْ، درار الغركب اإلسالمي، ُتأريخ بغداد، أ٘ند بن على اٝنطيب البغدادم، ط ُُٕ
 ق.ُُْٓ ، دار الكتب العلمية،ُاإلصابة ُب ٕنييز الصحابة، أ٘ند بن علي بن حجر، ط ُِٕ
 ق.ُِّٖ، درار اٞنعرفة، ُميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، ١نمد بن أ٘ند الذىيب، ط ُّٕ
 ق.ُُْٖ، دار الكتب العلمية، ُتذكرة اٜنفاظ )طبقات اٜنفاظ(، ١نمد بن أ٘ند الذىيب، ط ُْٕ

ُٕٓ 
افة ، دار الثقُالكاشف ُب معرفة من لو ركاية ُب الكتب الستة، ١نمد بن أ٘ند الذىيب، ط

 ق.ُُّْللعلـو اإلسالمية، 

ُٕٔ 
، دار الكتب ُمغاٍل األخيار ُب شرح أسامي رجاؿ معاٍل اآلثار، ١نمود بن أ٘ند العيين، ط

 ىػ.ُِْٕالعلمية، 
 ق.ُُْٓ، دار صادر، ِمعجم البلداف، ياقوت بن عبداهلل اٜنموم، ط ُٕٕ
 ق.َُُْ، دار الكتب العلمية، ُالدارس ُب تأريخ اٞندارس، عبدالقادر بن ١نمد النعيمي، ط ُٖٕ
 معجم اٞنؤلفٌن، عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث. ُٕٗ
 ق.ُُّْ، دار ىجر، ِطبقات الشافعية الكربل، تاج الدين بن علي السبكي، ط َُٖ
 ق.ُِْٓ، مكتبة العبيكاف، ُذيل طبقات اٜننابلة، عبدالر٘نن بن أ٘ند بن رجب، ط ُُٖ
إلسالـ: ابن تيمية خالؿ سبعة قركف، ١نمد عزيز مشس، كعلي ١نمد اٛنامع لسًنة شيخ ا ُِٖ
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 ىػ.َُِْ، دار عامل الفوائد، ُالعمراف، ط
 ىػ.ُِِْ، ٠نلة اٜنكمة، ُاٛنامع ٜنياة العالمة ١نمد بن عثيمٌن، كليد بن أ٘ند اٜنسٌن، ط ُّٖ
 ىػ.ُِِْزم، ، دار ابن اٛنو ُابن عثيمٌن اإلماـ الزاىد، ناصر بن مسفر الزىراٍل، ط ُْٖ
 ىػ.ُِِْ، ُصفحات مشرقة من حياة اإلماـ: ١نمد بن عثيمٌن، ٘نود بن عبداهلل اٞنطر، ط ُٖٓ

، دار ُالدر الثمٌن ُب ترٗنة فقيو األمة العالمة ابن عثيمٌن، عصاـ بن عبداٞننعم اٞنرم، ط ُٖٔ
 ق.ُِِْالبصًنة، 

، مكتبة اٞنزيين، ُلغامدم، طكرائم الرتاجم صفحات من أعالـ العصر، ذياب بن سعد ا ُٕٖ
 ق.ُِْٗ

ُٖٖ 
، دار ِالعقيدة الواسطية )اعتقاد الفرؽ الناجية اٞننصورة(، أ٘ند بن عبداٜنليم بن تيمية، ط

 ق.َُِْأضواء السلف 

ُٖٗ 
، دار ٕاقتضاء الصراط اٞنستقيم ُب ٢نالفة أصحاب اٛنحيم، أ٘ند بن عبداٜنليم بن تيمية، ط

 ق.ُُْٗعامل الكتب، 
 ق.ُِْٔ، دار الوطن، ُشرح العقيدة السفارينية، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط َُٗ
 ىػ.ُّٓٗ، دار اٞنعرفة، ِإغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، ١نمد بن أيب بكر بن القيم، ط ُُٗ
 ىػ.ُّٗٗالعزلة، ٘ند بن ١نمد البسيت، اٞنطبعة السلفية،  ُِٗ
 ق.ُُِْ، دار الفكر، ُ، طتلبيس إبليس، عبدالر٘نن بن علي اٛنوزم ُّٗ
 ىػ.ُِّْ، دار ابن اٛنوزم، ُكتاب العلم، ١نمد بن صاّب العثيمٌن، ط ُْٗ

، دار ُجامع العلـو ُب اصطالحات الفنوف، عبد رب النيب بن عبد رب الرسوؿ األ٘ند، ط ُٓٗ
 ق.ُُِْالكتب العلمية، 

 ق.ََُْطبعة الفنية، موقف اٝنميين من الشيعة كالتشيع، ١نمد بن صاّب ناصح، اٞن ُٔٗ
 صحيفة الرياض السعودية، يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية. ُٕٗ
 ق.ُُْْ، دار صادر،ّلساف العرب، ١نمد بن مكـر بن منظور، ط ُٖٗ
 ق.َُّْ، دار الكتب العلمية، ُالتعريفات، علي بن ١نمد اٛنرجاٍل، ط ُٗٗ
 ق.َُُْار العلم للماليٌن، ، دْالصحاح، اٚناعيل بن ٘ناد اٛنوىرم، ط ََِ
 ق.ُّٗٗمعجم مقاييس اللغة، أ٘ند بن فارس القزكيين، دار الفكر،  َُِ

 


